As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 26.462.693/0001-28
NIRE: Em fase de obtenção.
Avenida Angélica, nº 2.346
8º Andar, Cj. 84 Parte, Consolação
CEP 01228-200, Centro
São Paulo - SP
93.200.000 Ações Ordinárias
Valor Total da Oferta: R$1.188.300.000,00
Código ISIN das Ações: “BRLAVVACNOR4”
Código de negociação das Ações na B3: “LAVV3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Cyrela”), a RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RH”) e o acionista vendedor pessoa física conforme identificado neste Propesto “Preliminar de Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Açoes Ordinárias de Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobliários S.A. (“Prospecto Preliminar” e “Acionista Vendedor Pessoa Física”, respectivamente, e o Acionista Vendedor Pessoa Física, em conjunto com a Cyrela e a RH, “Acionistas Vendedores”), em
conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, “Coordenador Líder” e “Agente Estabilizador”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior, compreendendo: (i) a distribuição primária de, inicialmente, 93.200.000 Ações de emissão da Companhia (“Oferta Primária”) e (ii) a distribuição secundária de Ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, no âmbito da eventual colocação das Ações Suplementares, a qual poderá corresponder à distribuição de até 13.980.000 Ações (“Oferta Secundária”, e em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e atualmente em vigor (“Código ANBIMA”),
com os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis, e será coordenada pelos Coordenadores da Oferta, com a participação de
determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 ( “Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”), sendo que as Instituições Consorciadas participarão da Oferta
para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, Inc, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pela XP Investments US, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o
Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”), (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definido na Regra 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), conforme alterada (“Securities Act”),
em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários aplicáveis; e (ii) nos demais
países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos e constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. persons), com base na Regulation S (“Regulamento S”),
editada pela SEC no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados, nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março
de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações
inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares (conforme abaixo definido), poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações
Suplementares), ou seja, em até 18.640.000 Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até
13.980.000 de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato
de Colocação (conforme abaixo definido) opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação
por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações, no momento em que for fixado o Preço por Ação, seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido abaixo). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados,
observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de
Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções
de investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ........................................................................................
Oferta Primária(5) .....................................................................................
Oferta Secundária(5) .................................................................................
Total da Oferta.......................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

12,75
1.188.300.000,00
0,00
1.188.300.000,00

0,51
47.532.000,00
0,00
47.532.000,00

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)
12,24
1.140.768.000,00
0,00
1.140.768.000,00

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
Para informações sobre (a) a quantidade de ações a ser distribuída pela Companhia e o montante decorrente da referida distribuição, bem como (b) a quantidade de ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e o montante a ser por estes recebido em virtude da referida alienação, veja “Informações sobre a Oferta - Quantidade,
montante e recursos líquidos” na página 44 deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária (incluindo as Ações Adicionais), bem como seus termos e condições, foi aprovada com base nas deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 07 de julho de 2020, cuja ata foi devidamente protocolizada no dia 7 de
julho de 2020 e será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comercial”, em 07 de agosto de 2020.
A fixação do Preço por Ação bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta Primária e o efetivo aumento de capital da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido
abaixo) e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial “.
No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 6º,
parágrafo 3º do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social.
A realização da Oferta Secundária e a delegação à diretoria para praticar todos os atos necessários para a realização da Oferta Secundária, inclusive, a quantidade de ações a ser alienada e definição do Preço por Ação, foram aprovadas pela Cyrela em Reunião da Diretoria realizada em 7 de julho de
2020.
A realização da Oferta Secundária e a delegação à diretoria para praticar todos os atos necessários para a realização da Oferta, inclusive, a quantidade de ações a ser alienada e definição do Preço por Ação foram aprovadas pela RH em Reunião de Sócios realizada em 7 de julho de 2020, cuja ata será
devidamente registrada JUCESP.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor Pessoa Física para a participação na Oferta Secundária.
Exceto pelos registros da Oferta na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em 18 de agosto de 2020, sob o nº CVM/SRE/REM/2020/[•] e CVM/SRE/SEC/2020/[•], respectivamente.
Será admitido o recebimento de reservas a partir de 18 de agosto de 2020, para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio do preenchimento do boletim de subscrição ou da assinatura do contrato de compra e venda após o início do Prazo
de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 07 de julho de 2020.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À
COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO.
O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DA CYRELA, DOS COORDENADORES, DA B3 E DA CVM.
O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ ENTREGUE AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da
situação financeira da Companhia, das suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS Erro! Indicador não definido. e 87, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DAS AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder e Agente Estabilizador

A data deste Prospecto Preliminar é 11 de agosto de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” ou “nós” se
referem, a menos que o contexto determine de forma diversa, à Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.,
suas subsidiárias e filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles
atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção “Sumário
da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Controladores

Cyrela e RH, em conjunto.

Acionista Vendedor Pessoa Física
ou Moshe Horn

Moshe Mordehai Horn.

Acionistas Vendedores

Cyrela, RH e Moshe Horn.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia, em conjunto.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA
USA Securities, Inc. e XP Investments US, LLC, em conjunto.

Agente Estabilizador, BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A.
ou Coordenador Líder
ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Código de Defesa do Consumidor

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conforme alterada.

Companhia ou Lavvi

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.
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Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste Prospecto não
havia sido instalado.

Contrato de Colocação

“Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta,
com a interveniência e anuência da B3.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional

Contrato de Estabilização

“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das
Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e a B3.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato a ser celebrado antes da disponibilização do Anúncio de
Início, entre a Companhia, seus administradores e a B3, por meio do
qual a Companhia e seus administradores concordaram em cumprir
com requisitos diferenciados de governança corporativa e divulgação
de informações ao mercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo
Mercado, a fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado.

Coordenadores

Em conjunto, o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI
S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e a XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia.

CRM

Costumer Relationship Management ou sistema de gestão de
relacionamento com o cliente.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Cyrela

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em
consonância com a Instrução CVM 527, consiste no lucro (prejuízo)
líquido ajustado (reduzido) pelo resultado financeiro, pelo imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro e por depreciação e
amortização.
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EBITDA AJUSTADO

O EBITDA Ajustado é o EBITDA acrescido dos custos dos encargos
financeiros dos financiamentos da atividade imobiliária capitalizados
(como custo dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a
proporcionalidade das unidades vendidas).

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia atualmente vigente.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia na data deste Prospecto,
elaborado nos termos da Instrução CVM 480 e anexo a este
Prospecto.

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

Grupo Lavvi

A Companhia e suas controladas, incluindo, mas não se limitando às
controladas Vinson e a Lavvi Paris. A Vinson e a Lavvi passaram a
ser controladas pela Lavvi a partir de 02 de janeiro de 2020. Não
obstante, anteriormente a tal data, a Vinson e a Lavvi Paris já eram
entidades sob controle comum da acionista controladora da
Companhia, Cyrela.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais
de Relatório Financeiro). Conjunto de normas internacionais de
contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB – International
Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais de
Contabilidade), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, registradas na CVM, incluindo a aplicação da NBC TG 47
(IFRS 15) de acordo com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP
nº 02/2018.

IGR

Índice Geral de Reclamações.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas
pelos Coordenadores da Oferta para efetuar esforços de colocação das
Ações exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais no
âmbito da Oferta de Varejo.

Instituições Participantes da Oferta Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.
Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme
alterada.

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2017, conforme
alterada.
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Instrução CVM 560

Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme
alterada.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado do Estado de São Paulo.

Lavvi Paris

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Lior

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

Margem EBITDA

A Margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita
líquida.

Margem EBITDA Ajustado

A Margem EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do EBITDA
Ajustado pela receita líquida.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por empresas
que se comprometem voluntariamente com a adoção de práticas de
governança corporativa e a divulgação pública de informações
adicionais em relação ao que é exigido na legislação, previstas no
Regulamento do Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/20, divulgado em 05 de março de
2020.

OMS

Organização Mundial de Saúde.

PIB

Produto Interno Bruto.

Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as regras e
regulamentos da CVM, os pronunciamentos contábeis, orientações e
interpretações emitidos pelo CPC, normatizados e fiscalizados pelo CFC.

Prospecto ou Prospecto Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A., incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A., incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e o Prospecto Preliminar, considerados em
conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.
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Regulamento de Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela
B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina o
procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os
conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida no
Estatuto Social da Companhia e constante nos termos de posse dos
administradores, membros do Conselho Fiscal e dos controladores.

Regulamento do
Novo Mercado

Regulamento do Novo Mercado de Governança Corporativa da B3,
que prevê as práticas diferenciadas de governança corporativa a serem
adotadas pelas companhias com ações listadas no Novo Mercado da
B3.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.

Resolução CMN 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014.

RH

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ROAE

ROAE (Return Average on Equity) é o lucro (prejuízo) líquido
dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela média entre
o Patrimônio Líquido do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do
Exercício anterior) da Companhia. Outras empresas podem calcular o
ROAE de maneira diferente da utilizada pela Companhia. Para mais
informação sobre o ROAE, ver item 3.2 do Formulário de Referência.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

VGV

Valor Geral de Vendas. Corresponde ao Valor total obtido ou que
poderá ser obtido com a venda da totalidade das unidades lançadas de
um empreendimento imobiliário a um preço de lançamento prédeterminado. Dessa forma, o VGV é, portanto, uma estimativa e não
pode ser atingido ou ultrapassado, podendo diferir significativamente
do valor das vendas reais contratadas (que corresponde ao total de
vendas estabelecido em todos os contratos de venda de unidades
durante um determinado período, incluindo unidades lançadas), sendo
que a quantidade de unidades totais vendidas pode ser diferente da
quantidade de unidades lançadas e/ ou o preço de venda contratado
por unidade pode ser diferente do preço de lançamento.

Vinson

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.462.693/0001-28 e com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP, cujo NIRE ainda está em fase
de obtenção.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida
Angélica, nº 2.346, 8º Andar, Cj. 84 Parte, Consolação, CEP 01228200, Centro.

Diretoria de Relações
com Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Angélica, nº 2.346, 8º
Andar, Cj. 84 Parte, Consolação, CEP 01228-200, Centro. O Diretor
de Relações com Investidores é o Sr. Ovadia Horn. O telefone do
departamento de relações com investidores é +55 (11) 4210-1377 e o
seu endereço eletrônico é ri@lavvi.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes.

Código de Negociação das Ações
na B3

As Ações serão listadas no segmento do Novo Mercado de
Governança Corporativa da B3 sob o código “LAVV3”, a partir do
primeiro dia útil imediatamente posterior à disponibilização do
Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da Lei das
Sociedades por Ações são divulgadas no DOESP e no jornal “Diário
Comercial”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto.

Website da Companhia

www.lavvi.com.br. As informações constantes do website da
Companhia não são parte integrante deste Prospecto, nem se
encontram incorporadas por referência a este.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente, nas seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações”, a partir das páginas Erro! Indicador não definido. e 87, respectivamente, deste
Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos
Diretores” constantes das páginas 438, 516 e 577, respectivamente, do Formulário de Referência, anexo
a esse Prospecto a partir da página 101.
Essas considerações sobre estimativas e declarações futuras basearam-se, principalmente, nas expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar seu setor de atuação,
sua participação de mercado, sua reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado das suas
operações, suas margens e/ou seu fluxo de caixa. As estimativas e declarações futuras estão sujeitas a diversos
riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que podem fazer
com que as estimativas e declarações não ocorram como previsto ou descrito. Tais riscos e incertezas
incluem, entre outras situações, aos seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que continuem a
causar graves efeitos macroeconômicos negativos, podendo, portanto intensificar o impacto dos demais
riscos aos quais estamos sujeitos;

•

o impacto do surto de coronavírus (COVID-19) na economia e condições de negócio no Brasil e no
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate ao surto;

•

nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida necessária em
resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de coronavírus (COVID-19) em nossos negócios,
operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo prazo no
comportamento de nossos consumidores em razão do surto de coronavírus (COVID-19) ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente regulatório
ou regulamentação ambiental no Brasil;

•

alterações nas condições gerais na economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de juros,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e a liquidez dos mercados
de capitais;

•

implementação das estratégias da Companhia;

•

competição do setor, mudanças na demanda por serviços e produtos da Companhia, pressões sobre a
formação de preços, introdução de novos produtos e serviços por nossos concorrentes;

•

atrasos, excesso ou aumento de custos não previstos na implantação ou execução dos projetos da
Companhia;

•

capacidade da Companhia de implementar sua estratégia de expansão, seja por aquisições ou
organicamente;

•

nível de capitalização e endividamento da Companhia e sua capacidade de contratar novos
financiamentos;
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•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando: (i) custo de aquisição de matérias primas; (ii) custos
de operação e manutenção; (iii) encargos regulatórios e ambientais; e (iv) contribuições, taxas e
impostos;

•

aumento na inadimplência dos inquilinos da Companhia;

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar os negócios da Companhia, participação no mercado,
condição financeira, liquidez ou resultados de suas operações;

•

instabilidade política no País (inclusive referente a políticas desenvolvidas pelo novo governo do
Presidente Jair Bolsonaro ou como resultado de intervenções do governo e/ou novos impostos e tarifas) e
mudanças na situação política e macroeconómica do País;

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de juros,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e liquidez dos mercados
de financeiro e de capitais;

•

interesses dos Acionistas Controladores;

•

incapacidade de cumprir com as restrições contratuais à capacidade de endividamento;

•

impactos da recessão econômica e do eventual ajuste fiscal que poderá afetar negativamente o
crescimento da demanda na economia brasileira como um todo;

•

atrasos, excesso ou aumento de custos não previstos na implantação ou execução de projetos da
Companhia;

•

alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao nosso setor de atuação, bem como alterações no
entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas leis e regulamentos;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

nível de capitalização da Companhia e sua capacidade de contratar novos financiamentos em termos
adequados; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 19 e
87, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 438.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem
vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA
INFORMAÇÃO, OCORRÊNCIA DE EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA.
MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO
ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e palavras
similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar que serão atualizadas ou revisadas em
razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas
estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um desempenho futuro,
sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas
descritas nas estimativas e declarações futuras constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência já
que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
As condições da situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão
esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Em vista dos
riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser baseada somente nas estimativas e
declarações futuras contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia podem
ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 101. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A
OFERTA. A COMPANHIA DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO
CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA. ESTE SUMÁRIO NÃO
CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR
NAS AÇÕES DA COMPANHIA. ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIR NAS AÇÕES DA
COMPANHIA, O INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E ATENCIOSAMENTE TODO ESTE
PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS
SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”,
“SUMÁRIO – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA”, “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 7, 19 e 87 DESTE PROSPECTO, BEM COMO
AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO” E “10.
COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, RESPECTIVAMENTE, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 101, ALÉM DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DA COMPANHIA, ANEXAS A ESTE PROSPECTO A
PARTIR DA PÁGINA 161 E ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CO GRUPO LAVVI
ANEXAS A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 225, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS
TERMOS “NÓS”, “NOS”, “NOSSOS/NOSSAS” E “COMPANHIA” REFEREM-SE À LAVVI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E SUAS CONTROLADAS E SUBSIDIÁRIAS.
A Lavvi é uma incorporadora e construtora que apresenta uma das maiores margens de lucro do setor
imobiliário considerando empresas listadas na B3 (com base nas informações públicas dispobililizadas pelas
companhias do setor referentes ao ano de 2019)1, contando com um dos maiores ROAE23 (27,1% em 30 de
junho de 2020 e 31,3% em 31 de dezembro de 2019) e margem líquida4 (30,8% em 30 de junho de 2020 e
24,1% em 31 de dezembro de 2019), conforme descritos no item 3.2 do Formulário de Referência.
Atuando desde 2016 no mercado de empreendimentos residenciais e não residenciais, a Companhia conta
com 8 empreendimentos, com 1.963 unidades lançadas, totalizando aproximadamente 130 mil m² de área
privativa útil e R$1,1 bilhão de Valor Geral de Vendas (VGV)5 bruto na base 100% e 71% de stake médio
nos empreendimentos lançados. Ademais, a Companhia dispõe, na data deste Prospecto, de aproximadamente
299 mil m² de área privativa para a construção de 9 novos empreendimentos na região metropolitana de São
Paulo, os quais totalizam aproximadamente R$2,69 bilhões de VGV na base 100%.
Impulsionada pela a família Horn, que atua no setor imobiliário há mais de 50 anos, a Lavvi reúne a expertise
imobiliária da Cyrela e a capacidade comercial de seu corpo executivo atual, encabeçado por Ralph Horn.
Ralph iniciou sua trajetória no setor imobiliário em 1987, trabalhando por 13 anos na Cyrela. Durante esse
período, trabalhou nas áreas financeira e comercial, tendo a oportunidade de trabalhar diariamente com o Sr.
Elie Horn. Participou ativamente do crescimento da Cyrela, sendo nos últimos quatro anos o diretor
responsável pelo desenvolvimento de produtos, aquisição de terrenos e corpo de vendas da empresa. No ano
de 2000, Ralph recebeu uma proposta para se tornar sócio da Mac Empreendimentos (“Mac”).

1
2

3
4
5

Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec,
Trisul e Cyrela.
ROAE (Return Average on Equity) é o lucro (prejuízo) líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela média entre o Patrimônio Líquido
do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da Companhia. Outras empresas podem calcular a ROAE de maneira diferente da
utilizada pela Companhia. Para mais informação sobre o ROAE, ver item 3.2 do Formulário de Referência.
Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec,
Trisul e Cyrela.
Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec,
Trisul e Cyrela.
Valor Geral de Vendas (VGV) refere-se ao valor total obtido ou que poderá ser obtido com a venda da totalidade das unidades lançadas de um
empreendimento imobiliário a um preço de lançamento pré-determinado. Dessa forma, o VGV é, portanto, uma estimativa e não pode ser atingido ou
ultrapassado, podendo diferir significativamente do valor das vendas reais contratadas (que corresponde ao total de vendas estabelecido em todos os
contratos de venda de unidades durante um determinado período, incluindo unidades lançadas), sendo que a quantidade de unidades totais vendidas
pode ser diferente da quantidade de unidades lançadas e/ ou o preço de venda contratado por unidade pode ser diferente do preço de lançamento.
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Entre 2000 e 2016, já na MAC Empreendimentos., Ralph foi o sócio responsável pelas áreas de Terrenos,
Incorporação, Marketing e Vendas. A Mac, entre 2006 e 2016, lançou 49 empreendimentos, residenciais e
comerciais, compondo um total de aproximadamente 11,0 mil unidades e 1,0 milhão de m² de área privativa
útil entregue. Abaixo podemos ver alguns desses dados operacionais no período de 2006 a 2016 e:

(2)

Em 2013

Vale lembrar que em 2006, mais uma vez acreditando na parceria, a Cyrela se torna sócia da referida empresa,
com 50% do capital social da MAC Empreendimentos. Por fim, corroborando o alinhamento de longo prazo e
de compartilhamento de expertise, o atual Conselho de Administração é composto por seis membros, sendo
três membros da família Horn, um Diretor da Cyrela e dois membros independentes, com vasta experiência
profissional nos setores imobiliários e financeiros.
A Lavvi é uma companhia familiar, onde predomina o sentimento de dono e foco nas operações e resultados.
Possuímos como principais pilares:
•

6

Satisfação dos clientes: A satisfação de nossos clientes é prioridade na condução de nossos negócios e o
recurso mais poderoso para fortalecimento da nossa marca. A nossa meta é sempre ver o cliente
satisfeito. Para atingir este objetivo, buscamos sempre adquirir terrenos em áreas mais procuradas pelos
clientes e que trarão bons resultados para a Companhia, considerando o local que melhor se adeque ao
perfil do cliente que pretendemos vender a unidade, priorizando proximidade a parques, comércio e
meios de transporte. Durante o período de obras do empreendimento, contamos com uma equipe focada
em atendimento ao cliente por meio de um sistema CRM6, além de um portal que permite ao cliente
controlar toda a sua posição financeira, emitir boletos, adiantar parcelas, dentre outros. Como parte da
experiência de compra, temos um departamento de personalização que permite cada cliente alterar os
acabamentos de sua unidade conforme a sua vontade. No pós-obra, buscamos nos certificar através de
pesquisas de que o produto entregue está em excelentes condições de uso, o que denominamos de
“Padrão Lavvi”.

Costumer Relationship Management ou sistema de gestão de relacionamento com o cliente.
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•

Rentabilidade: Desde a sua constituição, em 2016, a Lavvi lançou oito empreendimentos, possuindo
Margens Brutas Ajustadas de 41,5% em 30 de junho de 2020 e 32,6% em 30 de junho de 2019. Nos
exercícios de 2019, 2018 e 2017, as Margens Brutas Ajustadas atingiram 33,8%, 30,2% e 22,1%,
respectivamente. O ROAE da Companhia encerrou 30 de junho de 2020 em 27,1%. Esse resultado se
deve a um conjunto de fatores, dos quais podemos destacar: escolha do terreno em localizações prime
dentro de cada bairro em que os empreendimentos são realizados, projetos diferenciados e altos padrões
de acabamento, o que nos permite agregar maior valor ao produto.

No quadro abaixo, destacamos os principais indicadores financeiros e operacionais em referência às
demonstrações financeiras combinadas do Grupo Lavvi (para mais detalhes sobre as nossas demonstrações
financeiras combinadas, ver “Sumário da Companhia – Eventos Recentes” deste Prospecto e item 10.9 do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 620:
Período de seis meses
Exercício social
findo em
encerrado em
30 de junho de
31 de dezembro de
2020
2019
2019
2018
(Em milhares de reais, exceto %)
Receita Operacional Líquida .....................................
Lucro Bruto ................................................................
Margem Bruta ............................................................
Lucro (prejuízo) Líquido ...........................................
Margem Líquida ........................................................
Lucro Bruto Ajustado(1) .............................................
Margem Bruta Ajustada(2)..........................................
EBTIDA Ajustado(3)(8) ...............................................
Margem EBTIDA Ajustado(4)(8).................................
Dívida (Disponibilidade) Líquida(5)(8)........................
Dívida Bruta(5)(8) .........................................................
ROAE(6)......................................................................
Venda Sobre Oferta (VSO)(7).....................................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

93.743
38.537
41,1%
28.834
30,8%
38.889
41,5%
31.070
33,1%
13.972
51.617
27,1%
20,3%

118.362
38.411
32,5%
24.726
20,9%
38.578
32,5%
26.507
22,4%
(8.201)
31.088
27,9%
70,0%

268.179
90.166
33,6%
64.673
24,1%
90.742
33,8%
69.802
26,0%
(12.028)
64.472
31,3%
74,0%

186.000
55.733
30,0%
35.013
18,8%
56.188
30,2%
37.448
20,1%
(22.447)
15.702
24,0%
78,0%

2017
72.048
15.806
21,9%
(1.206)
-1,7%
15.896
22,1%
(762)
-1,1%
(15.486)
3.218
-1,0%
54,4%

Lucro Bruto Ajustado: O Lucro Bruto Ajustado é uma medida não contábil utilizada pela companhia que é calculado através do Lucro Bruto da
Companhia adicionado dos custos financeiros dos financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos
conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. O Lucro Bruto Ajustado não é uma medida de lucro em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e IFRS, portanto, não é uma medida alternativa aos resultados e não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular o
Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada de maneira diferente da Companhia. Para mais informações e a reconciliação do Lucro Bruto Ajustado,
vide item 3.2 do Formulário de Referência.
Margem Bruta Ajustada: A Margem Bruta Ajustada é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita Operacional Líquida. Para mais
informações e o cálculo da Margem Bruta Ajustada vide item 3.2 do Formulário de Referência.
EBITDA Ajustado: O EBITDA é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, de 4 de outubro de
2012, conciliada com suas demonstrações financeiras, e consiste no lucro (prejuízo) líquido acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas
de imposto de renda e contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado é calculado através do
EBITDA adicionado dos custos dos encargos financeiros no que tange sobre os financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos
imóveis vendidos e reconhecidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a Margem EBITDA Ajustada é calculada pela
divisão entre o EBITDA Ajustado e a Receita operacional líquida. O EBITDA Ajustado e a margem EBITDA Ajustado não são medidas de lucro em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS e não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, portanto, não é
uma medida alternativa aos resultados ou fluxos de caixa e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de
maneira diferente da Companhia. Para mais informações e a reconciliação do EBTIDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência.
Margem EBITDA Ajustado: A Margem EBITDA Ajustado consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida da
Companhia. Para mais informações e o cálculo da Margem EBTIDA Ajustada, vide item 3.2 do Formulário de Referência.
Dívida (Disponibilidade) Líquida: A Dívida (Disponibilidade) Líquida equivale à Dívida Bruta (soma de empréstimos, financiamentos, financiamento
por arrendamento circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Para mais informações
sobre a Dívida (Disponibilidade) Líquida, vide item 3.2 do Formulário de Referência.
ROAE: O ROAE (Return on Average Equity) é o lucro líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela média entre o Patrimônio
Líquido do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da Companhia. O ROAE não é uma medida contábil reconhecida 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) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o ROE de maneira
diferente da Companhia. Para mais informações sobre o ROAE, vide item 3.2 do Formulário de Referência.
VSO: O VSO (venda sobre oferta) é a venda líquida dividido pelo estoque do período anterior mais as unidades lançadas do período.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/NBC
TG 06(R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado.
Consequentemente, as informações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 não foram ajustadas para refletir a
adoção do IFRS 16/NBC TG 06(R2).
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Resultados financeiros:
Podemos observar o crescimento da Lavvi ao longo dos anos conforme índices financeiros apresentados
acima. Acreditamos que isso se deve principalmente à qualidade e localização dos produtos que a empresa
oferece no mercado e a velocidade de vendas que realizamos nos nossos lançamentos. Além disso,
encerramos o primeiro semestre de 2020 com índice de alavancagem de 5,25%, representado pela dívida
líquida sobre o patrimônio líquido.
Nossos pontos fortes
•

Terrenos e inteligência de mercado: Acreditamos que comprar terreno é uma arte. Envolve conhecer
todos os bairros de São Paulo nos seus mínimos detalhes. Acreditamos que um terreno bem comprado é o
principal caminho para o sucesso. Antes de comprar um terreno, fazemos questão de andar pelo bairro,
entender a sua sociologia, conhecer os seus comércios e funcionamento para então tomar a decisão
correta. Além disso, fazemos questão de visitar todos os empreendimentos concorrentes do local,
entender seus acertos ou erros para então definir com segurança o caminho a ser seguido.

Nossa equipe é composta atualmente por executivos com ampla experiência no mercado de terrenos, tendo
passagens por empresas como MAC Empreendimentos e Cyrela. Além disso, temos três membros da família
Horn diretamente envolvidos no departamento de terrenos, que participam ativamente de toda negociação de
terrenos e é neste aspecto que acreditamos ter nosso principal diferencial.
É importante frisar que, antes de iniciar uma negociação, escolhemos o terreno de forma criteriosa, sempre
pensando em trazer um diferencial para o nosso cliente, tanto em termos de localização como de produto.
Trabalhamos ativamente na prospecção de terrenos, buscamos manter relacionamentos assíduos com
corretores de imóveis para acompanhar as melhores oportunidades de negócios.
•

Incorporação – “O Projeto”: Para a grande maioria das pessoas, a compra de um imóvel é a realização
de um sonho. Buscamos sempre elaborar projetos inteligentes com objetivo de superar a expectativa dos
nossos clientes. Com um projeto diferenciado, conseguimos, ao mesmo tempo, deixar nosso cliente
satisfeito e aumentar a rentabilidade dos nossos acionistas. Ao desenvolver o projeto, buscamos nos
atentar em cada detalhe do empreendimento. Nosso mercado é artesanal, entendemos cada projeto como
único e o cliente quando visita o nosso plantão de vendas sente isso.

Durante a elaboração de um projeto, buscamos sempre trazer referências internacionais de áreas comuns,
fachada e decoração para nos inspirar e nos diferenciar do mercado local. Acompanhamos as tendências
mundiais para que possamos sempre oferecer o que tem de melhor para o nosso cliente. Nosso time de
engenharia acompanha todo o desenvolvimento do projeto, visando manter o custo de obra dentro do
estimado para cada projeto.
•

Engenharia: Ter uma equipe própria de engenharia é uma grande vantagem competitiva no setor
imobiliário. Esse fator nos permite ter um orçamento de referência da obra, antes mesmo da compra do
terreno, tendo assim um melhor controle de toda a operação, além de não termos que arcar com todos os
custos relativos à contratação de uma construtora para conduzir nossas obras.

Nossa equipe de engenharia é formada por profissionais com vasta experiência em operações, planejamento,
suprimentos, projetos e assistência técnica de empreendimentos. A equipe multidisciplinar é formada por
profissionais provenientes de grandes players de mercado. A direção técnica da área conta com experiência
adquirida de mais de 1,3 milhões de m² de edificações planejadas e mais de 600 mil m² construídos em seu
portfólio, além de atuação em assistência técnica e desenvolvimento de projetos industriais e comerciais.
Todas as nossas obras são elaboradas com rígidos padrões de qualidade, a qual acreditamos gerar
produtividade e retornos aos empreendimentos realizados.
Além disso, nossa sociedade com a Cyrela nos permite ter melhores condições com relação aos custos de
materiais e mão de obra, além da possibilidade de trabalhar com os melhores fornecedores, que veem a Lavvi
como parte de um grande grupo econômico e sólido.
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•

Vendas: o departamento de vendas é o setor no qual dedicamos os nossos maiores esforços, com o
objetivo de vender grande parte ou a totalidade das unidades do empreendimento em seu lançamento. A
celeridade nas vendas reduz os custos do empreendimento, especialmente, com despesas de marketing e
de captação, e, consequentemente, nos permite capturar maior rentabilidade.

Acreditamos que a velocidade de vendas apresentada hoje pela Companhia se deve principalmente pela forma
como o departamento é estruturado. Para vender nossos empreendimentos, contamos hoje com a Lior, nossa
corretora própria, que é uma empresa de vendas criada para atender exclusivamente a Lavvi. Em 2019, a Lior
foi responsável por 50,75% do total das nossas vendas. Ainda, para complementar a força de vendas dos
nossos principais projetos, contamos com corretores da Seller, empresa de vendas da Cyrela.

Existem dois fatores que são essenciais para uma venda e que são feitos por nós com extrema dedicação:
(i) Atração do cliente: nossa estratégia se baseia em montar uma base sólida de corretores para trabalhar em
nossos stands de vendas, o que nos permite monitorar a condução dos trabalhos e realizar treinamentos
diários para que o corretor entenda o nosso produto e consiga passar as informações corretas para os
clientes. Com a segurança de ter uma equipe bem treinada, investimos na divulgação do produto em três
principais frentes: (i) pontos de captação, onde marcamos presença nos principais pontos do bairro
(comércios, conveniências, parques, dentre outros), (ii) ofertas via telefone focadas em clientes
potenciais, e (iii) campanhas via Internet.
(ii) Encantamento do cliente: Buscamos montar stands com o mais alto padrão de qualidade para poder
transmitir experiência de aquisição do “Padrão Lavvi”. O fechamento das vendas é realizado pelos
gerentes dos stands, com atendimento personalizado, pois acreditamos que um bom vendedor faz toda a
diferença. O nosso acionista e Diretor sem designação específica, Moshe Horn, é presença constante nos
plantões de venda dos nossos empreendimentos. O Sr. Moshe Horn é responsável por coordenar todas as
atividades do plantão, supervisionar e, em especial, participar da experiência de compra dos nossos
clientes, realizando, sempre que possível, um atendimento pessoal.
•

Financeiro: A Companhia conta com o SAP, um sistema reconhecido internacionalmente, para gestão
financeira e contábil. Além disso, a Companhia possui um portal exclusivo para acesso de clientes,
permitindo ao cliente consultar sua posição financeira, emitir boletos, antecipar parcelas, dentre outros
procedimentos. Nosso fluxo de caixa é motivo de constante atenção. Buscamos analisar todos os fluxos
financeiros da Companhia de forma recorrente, analisando individualmente cada empreendimento, de
forma a assegurar um crescimento sustentável. Atualmente, a Companhia procura manter um nível de
alavancagem conservador.

Além disso, a celeridade na venda de nossos empreendimentos, combinada com uma alta antecipação do valor
total do apartamento pelo cliente durante o período de obras, conforme gráfico abaixo, reduz a nossa
necessidade de financiamento para execução das obras. Em 30 de junho de 2020, possuíamos uma linha de
crédito de SFH no montante de R$225,9 milhões contratada com bancos, sendo que a Companhia encerrou o
primeiro semestre de 2020 sem dívidas dessa natureza.
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Fluxo de Recebimento - Vendas Realizadas
Abaixo apresentamos tabela contendo o fluxo de recebimento sobre as vendas realizadas de alguns dos nossos
empreendimentos imobiliários lançados até 30 de junho de 2020:
% Sinal(1)

Empreendimento
Palazzo .......................................................................................
Vitrali .........................................................................................
Nativ...........................................................................................
One Park ....................................................................................
(1)
(2)
(3)

•

% Durante a Obra(2)

12,04%
17,62%
12,03%
28,80%

% Financiamento(3)

41,49%
44,64%
41,19%
43,24%

46,46%
37,74%
46,78%
27,96%

percentual da parcela de sinal recebida e de contratos quitados à vista.
percentual das parcelas recebidas e a receber durante a obra.
percentual da parcela a ser financiado pelo cliente com o banco.

Pessoas: Nossa equipe é formada por profissionais que possuem vasta experiência no setor. Nossos
administradores possuem mais de 30 anos de atuação no segmento imobiliário e, como consequência,
entendemos que possuem amplo conhecimento de nossos mercados e clientes, capacidade de
planejamento, disciplina e foco na melhoria constante de nossos resultados e do nosso modelo de
negócio. Procuramos contratar os melhores profissionais do mercado em termos de formação, energia e
perfil empreendedor, de modo a perpetuar nossa cultura. Acreditamos oferecer pacotes de remuneração
atraentes para nossos principais executivos, fortemente ancorados em incentivos de longo prazo e
alinhados com os interesses dos acionistas.

Nossa administração conta com três gerações da família Horn, cujo sobrenome é referência no mercado
imobiliário. O Sr. Elie Horn, pioneiro da família, é o presidente do Conselho de Administração da Cyrela,
cargo que também ocupa em nossa Companhia. Por sua vez, o Sr. Ralph Horn ocupa o cargo de Diretor
Presidente da Companhia e ainda conta com a presença de seu irmão e seu filho no dia a dia da empresa.
Por fim, acreditamos que o bom ambiente de trabalho, reconhecimento dos nossos colaboradores alinhados
com metas claras e objetivas, fazem com que nossos profissionais “vistam a camisa” e se dediquem para o
nosso crescimento.
•

O foco contínuo e a aplicação constante das métricas acima nos permitiram ter excelentes resultados nos
empreendimentos já lançados, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data Base

jun-20

jun-20

Lançamento

mai-16

jun-17

set-17

mai-18

out-18

mai-19

jun-19

out-19

Localização

Brás - SP

Brás - SP

Luz - SP

Vila Mariana-SP

Moema - SP

Tatuapé - SP

Moema - SP

Perdizes - SP

VGV (R$mm)

110,1

169,0

47,8

157,7

100,9

241,5

117,7

189,9

% Vendido

98,21%

67,42%

97,66%

98,56%

100%

100%

88,68%

68,87%

Margem Bruta

26,47%

40,04%

39,77%

35,90%

41,98%

37,31%

34,47%

37,66%

*A Margem Bruta é calculada pela divisão do lucro (prejuízo) bruto pela receita líquida.
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Mercado de atuação e estratégia da empresa:
Atuamos hoje com foco principal nos setores de médio e alto padrão, tendo nossos empreendimentos 100%
localizados na cidade de São Paulo. Temos como meta de sempre, independente do bairro em que estamos
atuando, entregar um empreendimento que se destaque na região, seja por meio de uma localização prime ou
por meio de um produto diferenciado. Como exemplo disso, podemos citar o Nativ Tatuapé Garden Club,
empreendimento de médio padrão que foi sucesso de vendas, cuja totalidade das unidades liquidas de permuta
foi vendida no período de oito meses contados a partir do seu lançamento. Na linha de alto padrão, podemos
destacar o One Park Perdizes. Outro empreendimento, o Vitrali Moema teve como diferencial sua localização
a 20 metros de uma estação de metrô.

Acreditamos que, com a diminuição na taxa de juros do Brasil, conforme SELIC divulgada pelo Banco
Central do Brasil, os clientes poderão aumentar seu poder de compra. Nossa meta hoje é aumentar a presença
nos mercados que atuamos e usufruir desse potencial aumento de demanda do mercado imobiliário.
Para continuar na atual linha de crescimento, possuímos, na data deste Prospecto, banco de terrenos
(landbank) no valor estimado de R$2,69 bilhões, com preços de terreno já travados e localizados 100% em
São Paulo.
Oportunidade. Além do segmento de médio padrão, pretendemos ampliar empreendimentos imobiliários
voltados para o segmento de luxo. Acreditamos que esse mercado possui grande perspectiva de crescimento,
sendo formado por pessoas com maior poder aquisitivo e que valorizam imóveis personalizados, assinados
por grifes e designers internacionais e que nos proporcionam maiores margens de resultado. Para este
segmento, possuímos, na data deste Prospecto, um terreno de aproximadamente 5.000 m², localizado em
Moema. Conta com um VGV bruto de R$563,0 milhões.
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Impactos do COVID-19 em nossas atividades
A pandemia do COVID-19 e as medidas de distanciamento social tomadas a partir de março de 2020 em todo
o território nacional como forma de conter a disseminação do COVID-19 afetaram (principalmente na
diminuição das vendas nos meses de março e abril, assim como o adiamento de um lançamento que seria
realizado no primeiro semestre) e podem continuar a afetar os nossos negócios, condição financeira,
resultados das operações e os nossos fluxos de caixa. Como forma de diminuir os impactos do COVID-19 em
nossas operações, adotamos uma série de medidas administrativas e operacionais envolvendo nossos
colaboradores, clientes e fornecedores. Para mais informações sobre essas medidas, vide item 3.9 do
Formulário de Referência, anexo ao presente Prospecto a partir da página 427.
Por se tratar de fato sem precedentes na história recente das epidemias, ainda é incerto prever a extensão dos
danos causados em âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Na data deste Prospecto além das
ponderações feitas nos itens 3.9, 4.1, 7.1, e 10.9 do Formulário de Referência anexo ao presente Prospecto a
partir da página 101, não é possível assegurar a extensão dos impactos da COVID-19, tampouco não é
possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é
possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da nossa Companhia continuar operando
nossos negócios.
Eventos Recentes
Aumento de capital e reestruturação societária – Aquisição Vinson
Em 02 de janeiro de 2020, a Companhia realizou a segunda alteração e consolidação de seu contrato social,
por meio do qual foi aprovado o aumento de capital social da Companhia em R$61.513.112,00, mediante a
emissão de 61.513.112 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.361.800 quotas ordinárias
e 6.151.312 quotas preferenciais, passando o capital social para R$106.516.652,00 dividido em 106.516.652
quotas, sendo 95.864.986 quotas ordinárias e 10.651.666 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas acima emitidas, tendo referidas quotas sido
totalmente integralizadas mediante a conferência de 58.458.492 quotas de emissão da Vinson. A partir deste
ato societário, a Companhia passou a deter o controle da Vinson.
Ato contínuo, as quotistas Cyrela e RH cederam e transferiram, em razão da compra e venda de quotas,
6.151.312 quotas preferenciais ao sócio Moshe Horn. Cyrela e RH renunciaram aos seus direitos de
preferência.
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Transferência de Controle de Sociedade Investida
Em 02 de janeiro de 2020, houve a terceira alteração contratual da Lavvi Paris, por meio do qual, entre as
alterações, em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento da Companhia
nas atividades operacionais e financeiras da investida, o controle foi retomado pela Companhia (tendo sido
controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1º de janeiro de 2020).
Transformação da Companhia em Sociedade Anônima
Em 19 de junho de 2020, a Companhia realizou a terceira alteração ao contrato social, naquele ato foi
deliberado a transformação da Companhia em sociedade anônima, sendo que as 95.864.986 quotas ordinárias
e as 10.651.666 quotas preferenciais foram convertidas, respectivamente, em 106.516.652 ações ordinárias
Com a transformação, a Companhia passou a ser denominada como “Lavvi Empreendimentos Imobiliários
S.A.”.
Estrutura societária
O organograma abaixo reflete a estrutura acionária da Companhia antes da conclusão da Oferta:
Cyrela Brazil
Realty
45,00%

RH
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
45,00%

Moshe Horn
10,00%

Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A.

O organograma abaixo reflete a estrutura acionária da Companhia após a conclusão da Oferta (considerando a
colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares):

Informações Adicionais
A sede da Companhia localiza-se na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica,
nº 2.346, 8º andar, conjunto 84 – Parte, Consolação, CEP 01228-200, e o nosso número de telefone é +55 (11)
4210-1377. O endereço do site é https://www.lavvi.com.br/. Informações contidas no website não constituirão
parte do Prospecto, nem serão consideradas como incorporadas por referência ao Prospecto.
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Principais Fatores de Risco relativos à Companhia
Abaixo estão listados apenas os cinco principais fatores de risco que afetam a Companhia. Para mais
informações sobre os demais fatores de risco aos quais a Companhia está exposta, ver a seção “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, a partir da página 87 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de
Risco” e “4.2. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página
101.
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada OMS em
razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um efeito
adverso em nossas operações, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente os nossos canais de
venda. A extensão da pandemia do COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal
pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e
imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira,
resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos
negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente,
algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika vírus, pelo vírus ebola, pelo
vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A,
popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome
respiratória aguda grave (SARS), afetaram determinados setores da economia dos países em que essas
doenças se propagaram.
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da disseminação global da doença
coronavírus (COVID-19). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde
então, o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A
declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes
públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo das localidades em que operamos, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação
e o isolamento social. Além disso, essas medidas influenciaram o comportamento da população em geral,
inclusive dos clientes da Companhia, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das
atividades de companhias de diversos setores, incluindo o setor imobiliário, bem como na redução drástica de
consumo e aumento do desemprego. Essas medidas podem permanecer em vigor por um período significativo
de tempo.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas de
restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos nossos negócios,
bem como na economia brasileira. Nesse sentido, surtos de doenças também podem (i) impossibilitar que
nossos funcionários se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção ou por contaminação em larga
escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular desenvolvimento dos nossos negócios,
(ii) impactar significativamente a nossa cadeia de fornecimento de materiais, equipamentos proteção
individual ou as operações dos nossos prestadores de serviços se as suas operações forem interrompidas,
encerradas temporariamente ou se eles enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de um
agravamento ou uma nova onda de disseminação da COVID-19.
Em razão dos impactos do COVID-19, deixamos de promover ações de publicidades presenciais relativas à
comercialização de nossas unidades imobiliárias e tivemos que aumentar os investimentos em publicidade
digital. Ainda não é possível avaliar como tais mudanças realizadas irão impactar em nossas vendas. Além
disso, houve gastos (e poderá haver gastos adicionais) com medidas de segurança em nossos canteiros de
obras para resguardar a saúde de nossos colaboradores que podem resultar em aumento de nossas despesas e
redução de sua produtividade.
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Ainda, podemos tomar outras ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais ou que
determinarmos que são do melhor interesse de nossos funcionários, clientes e parceiros de negócios. Não há
certeza de que essas medidas serão suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do
COVID-19 ou, de outra forma, serão satisfatórias para as autoridades governamentais.
Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são contínuos e, portanto, continuaremos
avaliando a evolução dos seus efeitos em nossas receitas, ativos, negócios e perspectivas, incluindo qualquer
possível impacto sobre nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. Até a data deste Prospecto,
não há informações adicionais disponíveis para que pudéssemos realizar uma avaliação a respeito do impacto
do surto do COVID-19 em nossos negócios, além daquelas apresentadas neste item 4.1 e nos itens 7.1, 10.1, e
10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 101.
Dessa forma, a extensão em que o surto do COVID-19 afetará nossos negócios, condição financeira,
resultados operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos
e imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações
para conter o vírus ou enfrentar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e
operacionais normais podem ser retomadas. Mesmo depois que o surto do COVID-19 diminuir, podemos
continuar a ter impactos materialmente adversos em nossos negócios (a título exemplificativo: impactos na
entrega das obras, redução de vendas, redução de nosso caixa, aumento no endividamento da Companhia e/ou
adiamento dos cronogramas de lançamento de empreendimentos, entre outros) como resultado de seu impacto
econômico global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de
desemprego que ocorreu ou pode ocorrer no futuro, o que pode diminuir a demanda na compra de nossos
empreendimentos. Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros
riscos informados no item 4.1 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 438.
Por fim, a Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para
impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela
pandemia do COVID-19, agravando demais riscos aos quais a nossa Companhia está sujeita.
Dessa forma, dependendo da extensão e duração de todos os efeitos descritos acima em nossos negócios e
operações e nos negócios e operações de nossos fornecedores, nossos custos podem aumentar, incluindo
nossos custos para tratar da saúde e segurança do nosso pessoal e nossa capacidade de obter certos
suprimentos ou serviços podem ser restringidos, o que poderá impactar de forma adversa as nossas operações.
Podemos enfrentar problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos
nossos empreendimentos imobiliários, o que poderá prejudicar a nossa reputação ou sujeitar a nossa
Companhia à eventual imposição de indenização e responsabilidade civil e diminuir sua rentabilidade.
A qualidade da execução dos empreendimentos imobiliários e a conclusão destes nos prazos determinados,
sejam decorrentes das disposições contratuais com nossos clientes ou, ainda, da legislação aplicável, ou
aqueles impostos pelo Poder Público, constituem fatores importantes para a determinação da nossa reputação
e, consequentemente, de nossas vendas, resultados e crescimento.
Podem ocorrer atrasos na execução de empreendimentos de nossa Companhia, defeitos em materiais e/ou
falhas de mão de obra. Quaisquer defeitos podem atrasar a conclusão dos empreendimentos imobiliários e,
caso sejam constatados vícios construtivos depois da conclusão, podem nos sujeitar a ações judiciais cíveis
propostas por adquirentes das unidades imobiliárias ou inquilinos. Tais fatores também podem afetar a nossa
reputação, nos sujeitar ao pagamento de indenizações, diminuir nossa rentabilidade e afetá-la adversamente,
uma vez que somos legalmente responsáveis por garantir a solidez da obra ao menos pelo período de
cinco anos.
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A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido à: (i) demora ou mesmo a
impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades competentes para os projetos de
construção; (ii) condições meteorológicas adversas, como desastres naturais e incêndios; (iii) atrasos no
fornecimento de matérias-primas e insumos ou mão de obra; (iv) acidentes; (v) questões trabalhistas, como
greves e paralisações; (vi) imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, (vii) controvérsias com
empresas contratadas e subcontratadas; (viii) condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores;
(ix) questionamento de proprietários de imóveis vizinhos, e/ou (x) restrições resultantes da pandemia do
COVID-19, ou outros acontecimentos, o que pode atrasar a execução do empreendimento em questão. A
ocorrência de um ou mais desses problemas nos nossos empreendimentos imobiliários pode prejudicar a
nossa reputação e as vendas futuras das unidades imobiliárias.
Os atrasos nas obras, escassez de mão de obra qualificada ou as condições adversas descritas acima podem
aumentar os custos de incorporação dos nossos empreendimentos. Além disso, o descumprimento do prazo de
construção e conclusão de um empreendimento pode gerar atrasos no recebimento do nosso fluxo de caixa, o
que pode aumentar a nossa necessidade de capital, como também gerar contingências com os compradores
das unidades imobiliárias objeto das incorporações, em função das entregas com atraso, o que poderá resultar
em aumento no número de distratos pleiteados por tais compradores, impactando assim adversamente nossos
resultados.
Podemos enfrentar dificuldades para localizar terrenos atraentes e variações no preço de terrenos poderão
elevar nossos custos de vendas ou reduzir nossos ativos, diminuir nosso lucro e, consequentemente, nos
afetar adversamente.
A manutenção dos níveis de lançamento e nosso eventual crescimento dependem, em grande parte, de nossa
capacidade em adquirir terrenos a custo razoável e, uma vez celebrados os compromissos de compra e venda
de tais terrenos, que as condições precedentes estabelecidas nos referidos compromissos sejam atendidas, para
efetiva aquisição dos terrenos (tais como condição satisfatória da diligência legal dos terrenos e obtenção de
documentações e licenças pertinentes para realização da incorporação). O preço dos terrenos é um dos
componentes mais importantes do custo de nossos empreendimentos. À medida que outras incorporadoras
entram no setor brasileiro de incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais ou aumentam suas
operações nesse setor, os preços dos terrenos poderão subir significativamente ou em caso de piora das
condições econômicas, regulatórias ou de mercado, os preços dos terrenos podem reduzir significativamente,
principalmente no Estado de São Paulo, região de nossa principal atuação, podendo haver escassez de terrenos
adequados em razão do aumento da demanda ou diminuição da oferta.
A elevação dos preços de terrenos poderá aumentar o preço de vendas ou diminuir os nossos ganhos, visto
que poderá não ser possível transferir essa diferença de preço aos eventuais compradores dos
empreendimentos. Por outro lado, eventual queda do valor de mercado dos terrenos compromissados e/ou
mantidos em estoque impactará o custo de oportunidade do capital que foi aplicado no terreno, afetando
adversamente a nossa receita financeira. Ambas as situações poderão nos impactar adversamente.
Além disso, devido à necessidade de obtenção de registros e autorizações para a construção, existe um
intervalo entre a data na qual adquirimos um terreno para um empreendimento e a data de início de venda das
unidades aos clientes. Em consequência, enfrentamos risco de declínio da demanda por unidades, do aumento
dos custos de mão-de-obra, insumos e matérias-primas, do aumento das taxas de juros, de flutuação das
moedas e da ocorrência de incertezas políticas durante esse período, bem como o risco de não vender
unidades por preços ou margens de lucro previstos ou nos prazos previstos. Em geral, despesas significativas
relativas ao investimento imobiliário, como custos de manutenção, construção e pagamentos de dívidas, não
podem ser reduzidas caso haja diminuição das receitas da Companhia em decorrência de alterações nas
condições da economia, o que pode afetar os resultados operacionais da nossa Companhia.
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Falhas no processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários da Companhia podem exigir
dispêndios adicionais de capital e resultar em obrigações de indenização para a Companhia
O processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários da Companhia envolve (i) a prospecção,
avaliação e aquisição de terrenos; (ii) o desenvolvimento e aprovação de projetos; e (iii) a construção do
empreendimento imobiliário. A identificação e correção de falhas que venham a ocorrer em qualquer dessas
etapas, como (i) erros na detecção ou no dimensionamento de condições ambientais e/ou geológicas adversas
nos terrenos adquiridos; (ii) falhas de engenharia e de execução das obras; e (iii) defeitos de matérias-primas,
insumos e materiais, podem exigir desembolso de recursos pela Companhia que ultrapassem de forma
significativa suas estimativas originais, comprometendo o seu fluxo de caixa e seus resultados operacionais.
Adicionalmente, tais falhas podem acarretar em necessidade de dispêndios adicionais para regularização
ambiental do terreno e remediar contaminações, situações extremas, como desabamento parcial ou total de
edificações, podendo causar a paralisação e/ou cancelamento da obra e, inclusive, perda de vidas. A
ocorrência de qualquer dos eventos acima pode resultar em perdas financeiras, obrigações de indenização por
danos morais e materiais e prejuízo à reputação da Companhia.
Além disso, de acordo com a legislação em vigor, a Companhia deve garantir, perante os adquirentes de
unidades imobiliárias, a solidez de seus empreendimentos imobiliários por prazo não inferior a cinco anos
contados da conclusão do empreendimento imobiliário. Caso seja constado qualquer defeito que comprometa
a solidez dos empreendimentos imobiliários da Companhia, a Companhia pode incorrer em despesas
inesperadas e substanciais, o que poderá ter um efeito adverso sobre a sua situação financeira, seus resultados
operacionais e sua reputação, afetando-a adversamente.
Podemos enfrentar dificuldades para localizar terrenos atraentes e variações no preço de terrenos poderão
elevar nossos custos de vendas ou reduzir nossos ativos, diminuir nosso lucro e, consequentemente, nos
afetar adversamente.
A manutenção dos níveis de lançamento e nosso eventual crescimento dependem, em grande parte, de nossa
capacidade de adquirir terrenos a custo razoável e, uma vez celebrados os compromissos de compra e venda
de tais terrenos, que as condições precedentes estabelecidas nos referidos compromissos sejam atendidas, para
efetiva aquisição dos terrenos (tais como condição satisfatória da diligência legal dos terrenos e obtenção de
documentações e licenças pertinentes para realização da incorporação). O preço dos terrenos é um dos
componentes mais importantes do custo de nossos empreendimentos. À medida que outras incorporadoras
entram no setor brasileiro de incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais ou aumentam suas
operações nesse setor, os preços dos terrenos poderão subir significativamente ou em caso de piora das
condições econômicas, regulatórias ou de mercado, os preços dos terrenos podem reduzir significativamente,
principalmente no Estado de São Paulo, região de nossa principal atuação, podendo haver escassez de terrenos
adequados em razão do aumento da demanda ou diminuição da oferta.
A elevação dos preços de terrenos poderá aumentar o preço de vendas ou diminuir os nossos ganhos, visto
que poderá não ser possível transferir essa diferença de preço aos eventuais compradores dos
empreendimentos. Por outro lado, eventual queda do valor de mercado dos terrenos compromissados e/ou
mantidos em estoque impactará o custo de oportunidade do capital que foi aplicado no terreno, afetando
adversamente a nossa receita financeira. Ambas as situações poderão nos impactar adversamente.
Além disso, devido à necessidade de obtenção de registros e autorizações para a construção, existe um
intervalo entre a data na qual adquirimos um terreno para um empreendimento e a data de início de venda das
unidades aos clientes. Em consequência, enfrentamos risco de declínio da demanda por unidades, do aumento
dos custos de mão-de-obra, insumos e matérias-primas, do aumento das taxas de juros, de flutuação das
moedas e da ocorrência de incertezas políticas durante esse período, bem como o risco de não vender
unidades por preços ou margens de lucro previstos ou nos prazos previstos. Em geral, despesas significativas
relativas ao investimento imobiliário, como custos de manutenção, construção e pagamentos de dívidas, não
podem ser reduzidas caso haja diminuição das receitas da Companhia em decorrência de alterações nas
condições da economia, o que pode afetar os resultados operacionais da nossa Companhia.

22

IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, ACIONISTAS VENDEDORES, COORDENADORES DA
OFERTA, CONSULTORES E AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a Companhia e a
Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
Avenida Angélica, nº 2.346,
8º Andar, Cj 84 Parte
CEP 01228-200, Centro, São Paulo, SP
At.: Ovadia Horn
Tel.: +55 (11) 4210-1377
Website: www.lavvi.com.br
Acionistas Vendedores
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações
Rua do Rocio, nº 109, 2º andar, sala 1
CEP 04552-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Miguel Maia Mickelberg e Sr. Iuri Zanutto
de Jesus Campos
Tel.: +55 (11) 3018-7043
Website: http://www.cyrela.com.br

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
São Paulo, São Paulo,
Avenida Angélica, nº 2.346
8º Andar, Cj 84 Parte
CEP 01228-200, Centro, São Paulo, SP
At.: Ralph Horn
Tel.: +55 (11) 4210-1377

Acionista Vendedor Pessoa Física
Avenida Angélica, nº 2.346,
8º Andar, Cj 84 Parte, CEP 01228-200,
Centro, São Paulo, SP
At.: Sr. Moshe Horn
Tel.: +55 (11) 4210-1377
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. ou Coordenador Líder
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Fabio Nazari
Tel.: 55 (11) 3383-2000
Website: https://www.btgpactual.com

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309,
10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Telefone: +55 (11) 2169-4672
Website: https://www.bradescobbi.com.br/

Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
Website: http://www.itau.com.br/

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 25º ao 30º
andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
Website: http://www.xpi.com.br
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Consultores Legais Locais da
Consultores Legais Locais dos
Companhia e dos Acionistas Vendedores
Coordenadores da Oferta
Tauil | Chequer Advogados associado ao Mayer
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
Brown LLP
Rua Funchal, nº 418, 11º andar
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 5º, CEP 04551-060, São Paulo, SP
6º e 7º andares
At.: Sr. Alexandre Barreto
CEP 04543-011, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 3089-6500
At.: Srs. Carlos Motta e Rodolfo Tella
Website: http://www.cesconbarrieu.com.br/
Tel.: +55 (11) 2504-4204 | (11) 2504-4651
www.tauilchequer.com.br
Consultores Legais Externos
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
Mayer Brown LLP
1221, Avenue of the Americas
10020-1001 New York, NY | EUA
At.: Sr. David Bakst
Tel.: +1 212 506 2551
www.mayerbrown.com

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Paul Hastings LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041
Torre D, 21º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Srs. David Flechner e Jonathan Kellner
Tel.: +55 (11) 4765-3000
Website: https:// https://www.paulhastings.com/

Auditores Independentes da Companhia
Grant Thornton Auditores Independentes
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105,
12º Andar, Torre Berrini One, Itaim Bibi
CEP 04571-900, São Paulo, SP
At.: Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
Tel.: +55 (11) 3886-5100
Website: www.grantthornton.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das
informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a
partir da página 147.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de
investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto,
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 19 e 87,
respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto a partir da página 438, nas informações trimestrais, nas demonstrações contábeis, individuais
e consolidadas, nas demonstrações contábeis combinadas e nas respectivas notas explicativas das
demonstrações financeiras, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e
da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores ou
Acionistas Controladores

Cyrela, RH e Moshe Horn.

Ações

93.200.000 Ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames.

Ações Adicionais

Montante de até 18.640.000 Ações de emissão da Companhia,
correspondentes a até 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares), que
poderá ser acrescido à Oferta nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas.

Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta (Free
Float)

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da
Companhia em circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 93.200.000 Ações de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 46,67% do seu capital social, estarão
em circulação no mercado. Considerando a colocação da totalidade das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 125.820.000 Ações de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 57,62% do seu capital social, estarão
em circulação no mercado. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na
página 39 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Montante de até 13.980.000 Ações de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, correspondentes a até 15%
(quinze por cento) da quantidade de Ações inicialmente ofertada, que
poderá ser acrescido à Oferta nos termos do artigo 24 da Instrução CVM
400, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas, opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis,
em especial, a Instrução CVM 400.

Agentes de Colocação
Internacional

O BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA
Securities, Inc. e XP Investments US, LLC, considerados em conjunto.

Agente Estabilizador,
Coordenador Líder ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.
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Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser disponibilizado em até 6 (seis)
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, na
forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400, a ser
disponibilizado nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste Prospecto, informando
acerca do resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser disponibilizado na forma do artigo 52 e
anexo IV da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste
Prospecto, informando acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, nos termos dispostos no artigo 27
da Instrução CVM 400, na hipótese de suspensão ou qualquer modificação na
Oferta, disponibilizado nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária (incluindo as Ações Adicionais), bem
como seus termos e condições, foi aprovada com base nas deliberações
tomadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 07 de julho de 2020, cuja ata será devidamente registrada na
JUCESP, e foi publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” em
07 de agosto de 2020.
A fixação do Preço por Ação bem como a quantidade de Ações objeto da
Oferta Primária e o efetivo aumento de capital da Companhia serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a
ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding
(conforme definido abaixo) e antes da disponibilização do Anúncio de
Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no
DOESP e no jornal “Diário Comercial”.
No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será
feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 6º,
parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, sendo que tal emissão será
realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social.
A realização da Oferta Secundária e a delegação à diretoria para praticar
todos os atos necessários para a realização da Oferta Secundária,
inclusive, a quantidade de ações a ser alienada e definição do Preço por
Ação, foram aprovadas pela Cyrela em Reunião da Diretoria realizada em
7 de julho de 2020.
A realização da Oferta Secundária e a delegação à diretoria para praticar
todos os atos necessários para a realização da Oferta, inclusive, a
quantidade de ações a ser alienada e definição do Preço por Ação foram
aprovadas pela RH em Reunião de Sócios realizada em 7 de julho de
2020, cuja ata será devidamente registrada JUCESP.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao
Acionista Vendedor Pessoa Física para a participação na Oferta
Secundária.
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Atividade de Estabilização e
Formador de Mercado

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das Ações da Companhia na B3, por um período compreendido
entre a data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, e o 30º
(trigésimo) dia, inclusive, contado de tal data, observadas as disposições
legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi
previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação da CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora,
de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações
poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as
disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e
a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as
operações de compra e venda das Ações da Companhia no âmbito das
atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos
os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las
e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores
da Oferta recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a
contratação de instituição para desenvolver atividades de formador de
mercado, em relação às Ações, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar
a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado
secundário, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.

Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 11 de agosto de 2020, a ser novamente
disponibilizado em 18 de agosto de 2020, data do início do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com objetivo
de apresentar uma relação completa das Instituições Consorciadas
participantes da Oferta, incluindo informações relacionadas ao
recebimento de Pedidos de Reserva, em conformidade com o artigo 53 da
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste Prospecto.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Companhia

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$106.516.652,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por
106.516.652 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames.

Contrato de Colocação

Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias de Emissão, da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A., a ser
celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores
da Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional, a fim de
regular os esforços de colocação das Ações pelos Agentes de Colocação
Internacional junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior.
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Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A., celebrado entre os Acionistas
Vendedores, na qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na
qualidade de tomador, e a Corretora.

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações
Ordinárias de Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A., a
ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o Agente
Estabilizador, a Corretora, que rege os procedimentos para a realização de
operações de estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi
devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança Corporativa a
ser celebrado entre a Companhia e a B3, conforme disposto no artigo 5º
do Regulamento do Novo Mercado, antes da divulgação do Anúncio de
Início, o qual entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio
de Início.

Coordenadores da Oferta

O BTG Pactual, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e a XP, considerados em
conjunto.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado da
Oferta” na página 50 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações, exceto com relação à
distribuição das Ações Suplementares, que deverá ser realizada dentro do
prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, com a entrega das Ações, sem considerar as Ações
Suplementares, aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares, que
deverá ser realizada até o 2º (segundo) dia útil contado da(s) respectiva(s)
data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares.

Destinação de Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária obtidos por nós com
a Oferta serão destinados integralmente para: (i) aquisição de terrenos
(landbank); (ii) despesas administrativas, de marketing e de vendas; e
(iii) capital de giro.
Não receberemos qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária. Para
mais informações, ver seção “Destinação dos Recursos” na página 94
deste Prospecto.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia a elas
subjacentes, nos termos previstos no seu Estatuto Social, no Regulamento do
Novo Mercado e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos na seção
“Informações sobre a Oferta” – “Direitos, Vantagens e Restrições das Ações”, a
partir da página 105 deste Prospecto e na seção “18. Valores Mobiliários” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 743.
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Distribuição parcial

Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso
não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações
inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente
depositados pelos Investidores Não Institucionais deverão ser
integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados da data de disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que o
regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja demanda
suficiente para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto
da Oferta”, na página 91 deste Prospecto Preliminar.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Ocorrerá caso o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento)
do preço inicialmente indicado, considerando um Preço por Ação que seja o
resultado da aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo da
Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% (vinte
por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular
CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir
do seu Pedido de Reserva, sem quaisquer ônus.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, foi determinada pela Companhia com base em suas
informações econômico-financeiras disponibilizadas neste Prospecto, a
fim de propor o valor que, no seu entendimento, melhor reflete o valor das
Ações e levando em consideração um preço que favoreça os objetivos de
dispersão e liquidez pretendidos para a Oferta. Estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de
Reserva serão normalmente considerados e processados, observada a
condição de eficácia indicada na seção “Informações Sobre a Oferta –
Procedimento da Oferta – Oferta de Varejo”, na página 52 deste
Prospecto.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
subscrição/aquisição das Ações que devem ser considerados na
tomada da decisão de investimento, os investidores devem ler as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações”, a partir das páginas 19 e 87 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 438, para ciência dos riscos que devem
ser considerados antes de investir nas Ações.
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Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, de integralizarem/liquidarem as Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas
pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e
até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A
garantia firme de liquidação, individual e não solidária, é vinculante a partir
do momento em que forem assinados o Contrato de Colocação e o Contrato
de Colocação Internacional e forem cumpridas as condições neles previstas,
concedido o registro da Companhia como companhia aberta sob a categoria
“A” pela CVM nos termos da Instrução CVM 480, concedidos os registros
da Oferta pela CVM, disponibilizado o Anúncio de Início e disponibilizado
o Prospecto Definitivo.
Caso as Ações objeto da garantia firme de liquidação, efetivamente
subscritas/adquiridas (considerando as Ações Adicionais, se houver, mas
sem considerar as Ações Suplementares) por investidores não sejam
totalmente integralizadas/liquidadas por esses até a Data de Liquidação,
cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual
da garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia
firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta
(considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as
Ações Suplementares); e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares)
efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas por
investidores no mercado; multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos
do Contrato de Colocação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em
caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os Coordenadores da
Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação,
tenham interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de
mercado das ações da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das atividades de
estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
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Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco, pois é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam
investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive
aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da
página 101, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada
de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com relação à
qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem
seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da
adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais
brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos
Investidores Não Institucionais, e que tenham aderido à carta convite
disponibilizada pelo Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à emissão e/ou venda de Ações e de ações ordinárias
de emissão da Companhia, a serem assinados pela Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Administradores.

Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos
na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro nos
Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários aplicáveis; e (ii) investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de
acordo com a legislação vigente no país (non-U.S. persons), com base no
Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação
aplicável no país de domicílio de cada investidor, desde que tais
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados, nos termos da Lei 4.131, da
Resolução CMN 4.373 e da Instrução CVM 560, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação
das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro
país, inclusive perante a SEC.

Investidores Institucionais

Investidores Estrangeiros e os Investidores Institucionais Locais
considerados em conjunto.
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Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na
B3, nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso, cujas
intenções específicas ou globais de investimento excedam R$1.000.000,00
(um milhão de reais), além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, que
apresentem intenções específicas e globais de investimento, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados
à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM
e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados e/ou profissionais
nos termos da regulamentação da CVM, em todos os casos, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, inexistindo, para estes, valores mínimo
ou máximo de investimento, nos termos da Instrução CVM 539.

Investidores Não Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas, bem como clubes de investimento
registrados na B3, em qualquer caso residentes, domiciliados ou com sede
no Brasil, nos termos da regulamentação em vigor, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que realizarem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva ou durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observado, para esses
investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de
investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de pedido
de investimento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos da
Instrução da CVM 539.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Mecanismos de Garantia de
Dispersão Acionária

No contexto da Oferta de Varejo e considerando que devem ser envidados
melhores esforços para atingir a dispersão acionária, conforme previsto no
Artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado e segundo o Plano de
Distribuição, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento), e, no
máximo, 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações, considerando as
Ações Suplementares e as Ações Adicionais, a critério dos Coordenadores
da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.

Negociação na B3

As Ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo
Mercado a partir do dia útil seguinte à disponibilização do Anúncio de
Início sob o código “LAVV3”.

Oferta

Oferta Primária e Oferta Secundária.

Oferta Primária

Distribuição pública primária de, inicialmente, 93.200.000 Ações, a ser
realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pela Lei 4.131, pela
Resolução CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560.
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Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de Ações de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, no âmbito de eventual colocação
das Ações Suplementares, a qual poderá corresponder à distribuição de
até 13.980.000 Ações, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio
das Instituições Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional
para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pela Lei 4.131,
Resolução CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560.

Oferta de Varejo

Considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços para
atingir a dispersão acionária, conforme previsto no Artigo 12 do
Regulamento do Novo Mercado, o montante de, no mínimo, 10% (dez por
cento), e, no máximo, 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações,
considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, a critério
dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a
Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering Memorandum,
conforme definidos no Contrato de Colocação Internacional, considerados
em conjunto.

Opção de Ações Suplementares Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação pelos Acionistas
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, para colocação das Ações Suplementares, nas
mesmas condições e preço das Ações incialmente ofertadas, opção essa
a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a
Instrução CVM 400. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por
um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que
a decisão de sobrealocação das Ações, no momento em que for fixado o
Preço por Ação, seja tomada em comum acordo entre o Agente
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação
do Preço por Ação.
Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e irretratável,
para reserva de Ações no âmbito da Oferta de Varejo, por Investidores
Não Institucionais, inclusive os que sejam Pessoas Vinculadas, junto a
uma única Instituição Consorciada.

Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início para que os Coordenadores da
Oferta efetuem a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 18 de agosto de 2020, inclusive, e 28 de
agosto de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais.
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Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 18 de agosto de 2020, inclusive, e 20 de
agosto de 2020, inclusive, data esta que antecede em pelo menos 7 (sete)
dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, os quais não estarão sujeitos
a eventual cancelamento por excesso de demanda.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 505, de 27 de
setembro de 2011, conforme alterada, serão consideradas pessoas vinculadas à
Oferta os investidores que sejam (i) controladores ou administradores da
Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à
Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes
autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional atinentes à
Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta
e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos
na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento
cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros que não sejam pessoas vinculadas.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até 6 (seis)
meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme
previsto nos artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e terá como parâmetro as indicações de interesse em função
da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto
a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa.
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada, na
medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento
nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste
critério de fixação de preço, não promoverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
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Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado
exclusivamente junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no
Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos
termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o
disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta
de intenções de investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por
cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em
1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto aos
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas
intenções de investimento automaticamente canceladas. A participação
de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar
adversamente na fixação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução
de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário”, na página 90 do Prospecto Preliminar.
Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam este Prospecto,
em especial as seções “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às
Ação” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia”, bem como na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir
da página 438, antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.,
incluindo o Formulário de Referência anexo ao Prospecto Definitivo.
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Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários
S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo a este Prospecto e
eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.

Registros da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolizado perante a CVM em 07 de
julho de 2020, estando a presente Oferta sujeita a prévia aprovação e
registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições
Participantes da Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações
Adicionais” na página 64 deste Prospecto.

Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho
fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de
seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes
das disposições contidas na Lei do Mercado de Capitais, na Lei das
Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes no
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
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Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores obrigar-se-ão
perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do Prospecto
Definitivo (“Período de Lock-up”), conforme seja aplicável em cada
Instrumento de Lock-up, a não efetuar quaisquer das seguintes operações, direta
ou indiretamente, conforme aplicável em cada caso, sem o prévio
consentimento dos Agentes de Colocação Internacional e dos Coordenadores da
Oferta: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra,
empenhar, emprestar, conceder qualquer opção, direito ou garantia de compra,
realizar qualquer venda a descoberto (short sale) ou dispor de qualquer forma
ou conceder quaisquer direitos (qualquer dessas ações, uma “transferência”), ou
registrar ou dar causa a qualquer arquivamento relacionado a uma declaração de
registro (ou equivalente) nos termos do Securities Act ou das leis ou
regulamentos do Brasil, em todos os casos, com relação a quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia, quaisquer opções ou certificados
(warrants) detidos na data do Prospecto Definitivo ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de
emissão da Companhia ou que representem o direito de receber quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer participação no capital social
da Companhia, seja direta ou indiretamente (incluindo, mas não se limitando,
quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social da Companhia ou outros
valores mobiliários que possam ser atribuídos, de titularidade direta ou
beneficiária pela Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores,
nos termos e de acordo com as regras e regulamentação da SEC ou do Brasil),
bem como valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de
uma opção ou certificado relativo às ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer contrato de
swap ou qualquer outra forma de acordo por meio do qual seja transferido, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade dos qualquer direito econômico relacionado aos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação, conforme prevista no item
(i) acima ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra forma de pagamento;
(iii) no caso da Companhia, estabelecer ou aumentar uma posição equivalente
de venda (put equivalent) ou liquidar ou diminuir uma posição equivalente de
compra (call equivalent) de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, conforme
os termos da Seção 16 do Securities Act, ou (iv) divulgar publicamente a
intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i), (ii) e (ii) acima.
As restrições previstas acima com relação aos Acionistas Vendedores e os
Administradores são expressamente acordadas para evitar que os Acionistas
Vendedores e os Administradores se envolvam em qualquer transação de hedge
ou outra transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente esperado
que leve ou resulte na emissão de novas ações ordinárias de emissão da
Companhia ou a venda ou a disposição de ações ordinárias de emissão da
Companhia, mesmo que tais valores mobiliários venham a ser transferidos por
alguém que não os Acionistas Vendedores e os Administradores. A proibição
com relação à realização de hedge ou outras transações pode incluir, sem
limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer aquisição, venda ou outorga
de qualquer direito (incluindo, sem limitação, qualquer opção de compra ou de
venda) com relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia
ou parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores
mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione
ou venha a derivar de qualquer parte significante do valor das ações ordinárias
emitidas pela Companhia.

37

As Ações adquiridas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e
Administradores no mercado aberto após a data de conclusão da Oferta não
estarão sujeitas às restrições listadas acima. As vedações listadas acima não
se aplicarão, conforme aplicável em cada Instrumento de Lock-up, no caso
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Administradores, nas
hipóteses de transferência de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up
realizadas (i) como doações de boa-fé; (ii) a um trust em benefício direto ou
indireto do próprio signatário do instrumento de Lock-Up e/ou de familiares
imediatos do mesmo; (iii) a qualquer afiliadas conforme definidas na Rule
405 do Securities Act, (iv) caso a transferência venha a ocorrer por
testamento ou força de lei, incluindo, mas sem se limitar, às normas de
sucessão e distribuição, regras exigidas para fins de incorporação, ordem
doméstica qualificada ou divórcio ou (v) com o consentimento prévio por
escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, respectivamente, desde que (A) qualquer transferência,
disposição ou distribuição com relação aos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v), o
cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente do
período de Lock-up e confirme que está cumprindo os termos aqui previstos
desde a presente data, (B) com relação aos itens (i), (ii) e (iii), a
transferência não envolva provisão para valor e (C) com relação aos itens
(i), (ii) e (iii), nenhuma transferência deve resultar de um pedido de registro
público ou anúncio relativo ao mesmo durante o Período de Lock-up. Para
os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer
relacionamento de sangue, matrimonial, parceria doméstica ou adoção, até o
primeiro primo. Sem prejuízo do disposto acima, a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Administradores poderão transferir Valores
Mobiliários sujeitos ao Lock-up em determinadas hipóteses expressamente
previstas no Contrato de Distribuição.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial
de ações ordinárias de emissão da Companhia poderá prejudicar o valor
de negociação das Ações.
Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a
percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia após a
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar
adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores
sobre a Companhia” constante da seção “Fatores de Risco – Riscos
Relacionados à Oferta e às Ações” na página 89 do Prospecto Preliminar.
Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais)
e o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) aplicável aos Investidores Não Institucionais no âmbito
da Oferta de Varejo.

Valor Total da Oferta

R$1.188.300.000,00, considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$106.516.652,00, totalmente subscrito e
integralizado, representado por 106.516.652 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, o capital social poderá ser aumentado em até 1.500.000.000 ações ordinárias
de emissão da Companhia, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações a serem emitidas e as demais condições
de subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)

Ordinárias ............................................................
Total ....................................................................

106.516.652
106.516.652

199.716.652
199.716.652

(1)

(2)

106.516.652
106.516.652

1.235.741.521,43
1.235.741.521,43

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo
desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias .............................................................
Total .....................................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
106.516.652
106.516.652

106.516.652
106.516.652

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
218.356.652
218.356.652

1.462.756.593,32
1.462.786.593,32

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo
desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)

Ordinárias .............................................................
Total .....................................................................

106.516.652
106.516.652

199.716.652
199.716.652

(1)

(2)

106.516.652
106.516.652

1.236.524.194,04
1.236.524.194,04

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo
desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)

Ordinárias .............................................................
Total .....................................................................

106.516.652
106.516.652

218.356.652
218.356.652

(1)

(2)

106.516.652
106.516.652

1.463.453.314,44
1.463.453.314,44

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo
desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, um montante de
até 93.200.000 Ações, representativas de, aproximadamente, 46,67% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, um
montante de até 125.820.000 Ações, representativas de, aproximadamente, 57,62% do seu capital social,
estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar a colocação
das Ações Suplementares, um montante de até 111.840.000 Ações, representativas de, aproximadamente,
51,22% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando a colocação
das Ações Suplementares, um montante de até 107.180.000 Ações, representativas de, aproximadamente,
53,67% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Principais acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por acionistas
titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos Administradores da Companhia
na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Acionistas
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações. ..................................................................
RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. ..........................
Moshe Horn ........................................................................
Ações em tesouraria............................................................
Ações em circulação ...........................................................
Total ...................................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
47.932.493
47.932.493
10.651.666
–
–
106.516.652

45,00
45,00
10
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
47.932.493
47.932.493
10.651.666
–
93.200.000
199.716.652

24,00
24,00
5,33
–
46,67
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementar e sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionistas
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações. ..................................................................
RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. ..........................
Moshe Horn ........................................................................
Ações em tesouraria............................................................
Ações em circulação ...........................................................
Total ...................................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
47.932.493
47.932.493
10.651.666
–
–
106.516.652
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45,00
45,00
10
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
41.641.493
41.641.493
9.253.666
–
107.180.000
199.716.652

20,85
20,85
4,63
–
53,67
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Acionistas
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações. ...................................................................
RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. ...........................
Moshe Horn .........................................................................
Ações em tesouraria.............................................................
Ações em circulação ............................................................
Total ....................................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
47.932.493
47.932.493
10.651.666
–
–
106.516.652

45,00
45,00
10
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
47.932.493
47.932.493
10.651.666
–
111.840.000
218.356.652

21,95
21,95
4,88
–
51,22
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Acionistas
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações. ...................................................................
RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. ...........................
Moshe Horn .........................................................................
Ações em tesouraria.............................................................
Ações em circulação ............................................................
Total ....................................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
47.932.493
47.932.493
10.651.666
–
–
106.516.652

45,00
45,00
10
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
41.641.493
41.641.493
9.253.666
–
125.820.000
218.356.652

19,07
19,07
4,24
–
57,62
100,00

Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção “15. Controle e Grupo Econômico” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 714.
Identificação dos Acionistas Vendedores.
Seguem abaixo descrições dos Acionistas Vendedores:
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, sociedade por ações,
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 2º andar, sala 01, parte, Vila
Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 73.178.600/0001-18.
RH EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede social na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.346, 8º andar, conjunto 84 – Parte,
Consolação, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ sob nº 20.157.466/0001-02.
MOSHE MORDEHAI HORN, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 03242210-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 296.855.218-08, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Angélica, nº 2.346, 8º andar,
conjunto 84 – Parte, Consolação, CEP 01228-200.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página 714 deste Prospecto.
Acordo de Acionistas
A RH, a Cyrela e o Sr. Moshe Horn na qualidade de acionistas, e o Sr. Ralph Horn, Sr. Ovadia Horn e a
Companhia, na qualidade de intervenientes anuentes, celebraram em, 19 de junho de 2020, conforme aditado
em 10 de agosto de 2020, acordo de acionistas de forma a regular o exercício do direito de voto dos referidos
acionistas na Companhia e as relações entre tais acionistas.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página 714 deste Prospecto.

41

Características gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
CVM 400 e o Código ANBIMA, com os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo
Mercado e demais normativos aplicáveis e será coordenada pelos Coordenadores da Oferta, com a
participação de Instituições Participantes da Oferta, sendo que as Instituições Consorciadas participarão da
Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto aos Investidores Não
Institucionais.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, (i) nos Estados Unidos,
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e
domiciliados nos Estados Unidos, conforme definido na Regra144A, em operações isentas de registro nos
Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act,
bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e
valores mobiliários aplicáveis; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos e constituídos de
acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. persons), com base no
Regulamento S, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, desde que tais
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pela Lei 4.131, ou pela Resolução CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM em conformidade com os procedimentos previstos na
Instrução CVM 400. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do Anúncio de
Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares, poderá, a
critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte
por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Suplementares), ou seja, em até
18.640.000 Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar
as Ações Adicionais, poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%
(quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 13.980.000 Ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, opção essa a ser exercida nos termos dos normativos
aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O
Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação,
inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3,
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das
Ações, no momento em que for fixado o Preço por Ação, seja tomada em comum acordo entre o Agente
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
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As Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares) serão colocadas
pelas Instituições Participantes da Oferta em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme
de liquidação a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Colocação e no
item “Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação” na página 57 deste Prospecto. As Ações que forem
objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda
corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
Aprovações societárias
A realização da Oferta Primária (incluindo as Ações Adicionais), bem como seus termos e condições, foi
aprovada com base nas deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 07 de julho de 2020, cuja ata foi protocolizada em 07 de julho de 2020 e será devidamente
registrada na JUCESP, e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal
“Diário Comercial” em 07 de agosto de 2020.
A fixação do Preço por Ação bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta Primária e o efetivo aumento
de capital da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de
Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Diário
Comercial”.
No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será feita com exclusão do direito de
preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e
do artigo 6º, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, sendo que tal emissão será realizada dentro do
limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social.
A realização da Oferta Secundária e a delegação à diretoria para praticar todos os atos necessários para a
realização da Oferta Secundária, inclusive, a quantidade de ações a ser alienada e definição do Preço por
Ação, foram aprovadas pela Cyrela em Reunião da Diretoria realizada em 7 de julho de 2020.
A realização da Oferta Secundária e a delegação à diretoria para praticar todos os atos necessários para a
realização da Oferta, inclusive, a quantidade de ações a ser alienada e definição do Preço por Ação foram
aprovadas pela RH em Reunião de Sócios realizada em 7 de julho de 2020, cuja ata será devidamente
registrada JUCESP.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Sr. Mosh Horn para a participação na Oferta
Secundária.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,50, podendo, no
entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo dos valores de referência, os Pedidos de Reserva serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas abaixo, exceto no caso de o Preço
por Ação ser inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor máximo previsto na Faixa Indicativa nos termos dos §1º e 2º
do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor
Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto
a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
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A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das
Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço
não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta de Varejo não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por
cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente
canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário” na página 90 deste Prospecto Preliminar.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões pagas pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção de Ações ofertada por cada um deles, aos
Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos recebidos pela Companhia oriundos da Oferta
Primária e por cada um Acionistas Vendedores oriundos da Oferta Secundária.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício da Opção
das Ações Suplementares e das Ações Adicionais:
Quantidade
Companhia .....................................
Cyrela .............................................
RH ..................................................
Moshe Horn ...................................
Total ..............................................
(1)
(2)
(3)

93.200.000
–
–
–
93.200.000

Preço
por Ação(1)
(R$)
12,75
12,75
12,75
12,75

Montante
(R$)
1.188.300.000,00
–
–
–
1.188.300.000,00

Comissões
e Despesas
(R$)
59.075.130,57
–
–
–

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)
1.129.224.869,43
–
–
–
1.129.224.869,43

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício da Opção
das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Quantidade
Companhia ......................................
Cyrela ..............................................
RH ...................................................
Moshe Horn ....................................
Total ...............................................
(1)
(2)
(3)

111.840.000
–
–
–
111.840.000

Preço
por Ação(1)
(R$)
12,75
12,75
12,75
12,75

Montante
(R$)
1.425.960.000,00
–
–
–
1.425.960.000,00

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

69.690.058,68
–
–
–

1.356.269.941,32
–
–
–
1.356.269.941,32

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da Opção das
Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Quantidade
Companhia ......................................
Cyrela ..............................................
RH ...................................................
Moshe Horn ....................................
Total ...............................................
(1)
(2)
(3)

93.200.000
6.291.000
6.291.000
1.398.000
107.180.000

Preço
por Ação(1)
(R$)
12,75
12,75
12,75
12,75

Montante
(R$)
1.188.300.000,00
80.210.249,33
80.210.249,33
17.824.501,34
1.386.545.000,00

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

58.292.457,96
3.934.740,88
3.934.740,88
874.386,96

1.130.007.542,04
76.275.508,45
76.275.508,45
16.950.114,40
1.299.508.673,35

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da Opção das
Ações Suplementares e as Ações Adicionais:
Quantidade
Companhia .....................................
Cyrela .............................................
RH ..................................................
Moshe Horn ...................................
Total ..............................................
(1)
(2)
(3)

111.840.000
6.291.000
6.291.000
1.398.000
125.820.000

Preço
por Ação(1)
(R$)
12,75
12,75
12,75
12,75

Montante
(R$)
1.425.960.000,00
80.210.249,33
80.210.249,33
17.824.501,34
1.604.205.000,00

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

69.023.337,56
3.882.562,71
3.882.562,71
862.791,78

1.356.936.662,44
76.327.686,63
76.327.686,63
16.961.709,55
1.526.553.745,24

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Os recursos decorrentes da Oferta Primária serão destinados a conta de capital social da Companhia.
Custos de distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados,
consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas pela Companhia.
Não obstante, as comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das Ações ofertadas
por cada um deles. Para informações detalhadas sobre as despesas, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com parte significativa dos custos e despesas da
Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta”
constante na página 93 deste Prospecto.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, sem considerar a Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(10) .....................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12)........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
7.129.800,00
7.129.800,00
21.389.400,00
11.883.000,00
47.532.000,00
5.076.743,77
634.628,72
560.000,00
49.991,78
481.766,29
2.820.000,00
1.920.000,00
11.543.130,57
59.075.130,57

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,05
0,05
0,00
0,04
0,24
0,16
0,97
4,97

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,08
0,08
0,23
0,13
0,51
0,05
0,01
0,01
0,00
0,01
0,03
0,16
0,12
0,63

0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,05
0,05
0,00
0,04
0,24
0,16
0,97
4,97

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$11,00 e R$14,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um
deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, sem considerar a Opção das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(7)(10) ..................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12)........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
8.555.760,00
8.555.760,00
25.667.280,00
14.259.600,00
57.038.400,00
6.092.092,53
634.628,72
560.000,00
59.990,14
564.947,29
2.820.0000,00
1.920.000,00
12.651.658,68
69.690.058,68

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60
0,60
1,80
1,00
4.00
0,43
0,04
0,04
0,00
0,04
0,20
0,13
0,89
4,89

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,08
0,08
0,23
0,13
0,51
0,05
0,01
0,01
0,00
0,01
0,03
0,02
0,11
0,62

0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,04
0,04
0,00
0,04
0,20
0,13
0,89
4,89

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$11,00 e R$14,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um
deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, considerando a Opção das Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(7)(10) ..................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12)........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
8.199.270,00
8.199.270,00
24.597.810,00
13.665.450,00
54.661.800,00
5.838.255,34
634.628,72
560.000,00
57.490,55
544.152,04
2.820.000,00
1.920.000,00
12.374.526,65
67.036.326,65

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,05
0,04
0,00
0,04
0,21
0,14
0,87
4,91

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,08
0,08
0,23
0,13
0,51
0,05
0,01
0,01
0,00
0,01
0,03
0,02
0,12
0,63

0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,05
0,04
0,00
0,04
0,21
0,14
0,91
4,91

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$11,00 e R$14,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um
deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, considerando a Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(10) .....................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12)........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
9.625.230,00
9.625.230,00
28.875.690,00
16.042.050,00
64.168.200,00
6.853.604,10
634.628,72
560.000,00
67.488,90
627.333,04
2.820.000,00
1.920.000,00
13.483.054,76
77.651.254,76

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,04
0,03
0,00
0,04
0,03
0,12
0,84
4,84

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,08
0,08
0,23
0,13
0,51
0,05
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,11
0,62

0,60
0,60
1,80
1,00
4,00
0,43
0,04
0,03
0,00
0,04
0,18
0,12
0,84
4,84

Com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$11,00 e R$14,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um
deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.

Não há outra remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela descrita acima, bem como não existe
nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão as
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

07/07/2020

2

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

11/08/2020

3

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

18/08/2020

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

20/08/2020

5

Encerramento do Período de Reserva

28/08/2020

6

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos
relacionados à Oferta

31/08/2020

7

Concessão dos registros da Oferta e da Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria
“A” pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

01/09/2020

8

Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

02/09/2020

9

Data de Liquidação

03/09/2020

10

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

01/10/2020

11

Data limite para a liquidação das Ações Suplementares

05/10/2020

12

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

01/03/2021

(1)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá
ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das
circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado
nos termos da Instrução CVM 400. Para informações sobre (i) suspensão, cancelamento, modificação da
Oferta, e/ou (ii) prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em
contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, consulte
o item “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento” na página 56 deste Prospecto Preliminar.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio
de disponibilização de Anúncio de Retificação nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia,
das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
Para informações sobre a integralização/liquidação e procedimentos a serem observados quanto a entrega das
Ações, consulte o item “Procedimento da Oferta”, subitens “Oferta de Varejo” e “Oferta Institucional” nas
páginas 52 e 54 deste Prospecto Preliminar.
Para informações sobre inadequação da Oferta, consulte o item “Inadequação da Oferta” na página 63 deste
Prospecto Preliminar.
Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da garantia firme de
liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, consulte o item “Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 57 deste Prospecto Preliminar.
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Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações a partir da data da nova
disponibilização do Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por
meio do preenchimento do boletim de subscrição ou da assinatura do contrato de compra e venda após o
início do Prazo de Distribuição.
Regime de Distribuição
A Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação.
Os esforços de venda das Ações exclusivamente no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, serão
realizados nos termos do Contrato de Colocação Internacional. As Ações que forem objeto de esforços de
venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão
obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
Após a disponibilização do Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento dos Períodos de
Reserva, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato
de Colocação Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a concessão do registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria “A” pela CVM, a disponibilização do Anúncio
de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
distribuição pública das Ações (incluindo as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares),
em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais
previstos no Contrato de Colocação, em conformidade com o disposto da Instrução CVM 400, o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e observadas as disposições do item
“Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 57 deste Prospecto.
Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares, por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores
Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores Não
Institucionais deverão ser integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos eventualmente
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que
não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada
caso não haja demanda suficiente para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto da Oferta”, na
página 91 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas distintas,
quais sejam, (i) Oferta de Varejo; e (ii) Oferta Institucional, conforme descritas adiante, observado o disposto
na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado.

51

Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaborarão plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará em conta
a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o
tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio pelas Instituições
Participantes da Oferta dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais
dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para (i) proteção
(hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros tendo ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência, incluindo operações de total return swap, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas, e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta, para os fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o
preço das Ações”, na página 92 Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente (i) junto a Investidores Não Institucionais que realizarem
Pedido de Reserva, durante Período de Reserva e (ii) junto a Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas e que realizarem solicitação de reserva antecipada, observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo, mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que as Pessoas Vinculadas que
realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de
Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais).
No contexto da Oferta de Varejo e considerando que devem ser envidados melhores esforços para atingir a
dispersão acionária, conforme previsto no item 12 do Regulamento do Novo Mercado e segundo o Plano de
Distribuição, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento), e, no máximo, 20% (vinte por cento) da
totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, a critério dos
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado prioritariamente à
colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais ser
superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, conforme disposto no item (h)
abaixo.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e) abaixo e “Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva”, nas
páginas 56 e 59 respectivamente deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de Reserva, de acordo
com as seguintes condições:
(a) os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta de Varejo deverão realizar
reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva;
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(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de, não o fazendo, ter
seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelas Instituições
Consorciadas, de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, sendo os eventuais valores eventualmente depositados integralmente devolvidos, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do cancelamento do Pedido de Reserva pela
Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
eventuais custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos eventualmente incidentes;
(c) cada Investidor Não Institucional poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como condição de
eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no parágrafo 3° do
artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não
Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, seu
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os
eventuais valores eventualmente depositados integralmente devolvidos, no prazo máximo de três dias
úteis contados da data do cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição Consorciada, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução,
se for o caso, de quaisquer tributos eventualmente incidentes;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser subscrita/adquirida e o
respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão informados a cada Investidor
Não Institucional, pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, até
as 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de disponibilização do Anúncio de Início, por
meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência,
por telefone ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada
a possibilidade de rateio prevista na alínea (h) abaixo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado na alínea (d)
acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, em
recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:30 horas da Data de
Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva
tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de
Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva
tenha sido realizado;
(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto à qual o
Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, a cada Investidor Não Institucional de acordo com o
Contrato de Colocação, e desde que efetuado o pagamento previsto no item (e) acima o número de Ações
correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva e o
Preço por Ação, ressalvada a possibilidade de desistência prevista no item “Suspensão, Modificação,
Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto, as possibilidades de cancelamento
previstas nos itens (b), (c), (e) acima e “Violações de Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de
Reserva” deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relação resulte
em fração de Ação, o valor do investimento não considerará a referida fração, limitado ao número inteiro
apurado;
(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja igual ou
inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo todos os
Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no
lote ofertado aos Investidores Não Institucionais destinadas a Investidores Institucionais, nos termos
descritos na Oferta Institucional, na página 54 deste Prospecto; e
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(h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja superior à
quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo será realizado rateio das Ações, da seguinte forma:
(i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas a Investidores Não Institucionais entre todos os
Investidores Não Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e a
quantidade total das Ações destinadas à Oferta de Varejo, desconsiderando-se as frações de Ações até o
limite de R$3.000,00 (três mil reais) por Investidor Não Institucional; e (ii) uma vez atendido o critério
de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas a
Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais,
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Ações.
Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, a
quantidade de Ações destinadas a Investidores Não Institucionais poderá ser aumentada para que os
pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo
que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide o item
“Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não
Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados que (i) leiam cuidadosamente os termos
e as condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação
da Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência,
especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 87
respectivamente, do Prospecto Preliminar, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 438; (ii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá (a) a abertura
ou atualização de conta e/ou de cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para
a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais
adotados por cada instituição; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva
por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais interessados na realização do
Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos
Pedidos de Reserva, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos do item “Oferta de Varejo” na página 52 deste
Prospecto, as Ações remanescentes serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais,
por meio dos Coordenadores da Oferta, dos Acionistas Vendedores e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo
valores mínimo e máximo de investimento e assumindo, cada Investidor Institucional, a obrigação de verificar
se está cumprindo os requisitos acima para participar da Oferta Institucional para, então, apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores Institucionais durante
o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o total de Ações
remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e condições descritos acima, terão
prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 33 da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de
acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas
da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores Institucionais,
por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, a quantidade de Ações
alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada aos
respectivos Investidores Institucionais na Data de Liquidação, mediante pagamento à vista, em moeda
corrente nacional, e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação
multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante preenchimento do boletim de subscrição ou
assinatura do contrato de compra e venda, conforme o caso, cujos modelos finais foram previamente
apresentados à CVM e que informam o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega das
Ações. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas, conforme o caso, no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na
Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por
cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente
canceladas.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário” na página 90 deste Prospecto Preliminar.
Prazos de Distribuição e Liquidação
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 1º de setembro de 2020, nos
termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de
Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses contado a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 03 de março de 2021, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
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As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e financeira da
Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com relação à distribuição das
Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o terceiro dia útil contado
da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares. As Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data
de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a disponibilização do Anúncio de Início, em conformidade
com o parágrafo primeiro do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da
Instrução CVM 400.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos investidores, ou a sua decisão de
investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos
termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e
27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do preço
inicialmente indicado, considerando um Preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% (vinte por
cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% (vinte
por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do
Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus
respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, cancelamento, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400,
ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições
Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de que o Investidor
Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições
estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada
deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação, ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva
junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do
5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da
suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total de seu investimento nos termos
descritos nas páginas 52 a 54 deste Prospecto.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do descritos nas páginas 52 a
54 deste Prospecto e decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução de quaisquer tributos incidentes, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação, (iii) cancelamento
da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de
expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e cada uma das
Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de
comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos
descritos nas páginas 52 a 54 deste Prospecto, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, se for o caso, de
quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento
pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a celebração do Contrato de Colocação, o encerramento dos Períodos de Reserva, a conclusão do
Procedimento e Bookbuilding, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a concessão do registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria “A” pela CVM, a disponibilização do Anúncio
de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão a distribuição
de Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares), em mercado de
balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, de
acordo com os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
BTG Pactual...............................................................
Bradesco BBI .............................................................
Itaú BBA ....................................................................
XP ..............................................................................
Total ..........................................................................
(1)
(2)

Quantidade(1)

Percentual (%)

Quantidade(2)

34.950.000
22.135.000
22.135.000
13.980.000
93.200.000

37,50
23,75
23,75
15,00
100,0%

41.940.000
26.562.000
26.562.000
16.776.000
111.840.000

Percentual (%)
37,50
23,75
23,75
15,00
100,0%

Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Considerando as Ações Adicionais e sem considerações as Ações Suplementares.

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da
Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária de os Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizarem/liquidarem as Ações (considerando
as Ações Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas pelos seus respectivos investidores, na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a
partir do momento em que forem assinados o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional
e forem cumpridas as condições neles previstas, concedido o registro da Companhia como companhia aberta
sob a categoria “A” pela CVM, concedidos os registros da Oferta pela CVM, disponibilizado o Anúncio de
Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Caso as Ações objeto da garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas (considerando as
Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares) por investidores não sejam
totalmente integralizadas/liquidadas por esses até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da garantia firme de liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada pelos
Coordenadores da Oferta (considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações
Suplementares) multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares) efetivamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado; multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do
Contrato de Colocação.
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da garantia
firme de liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de
Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das Ações da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não
estarão sujeitas a tais limites.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos, vantagens e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o
direito de participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às
ações ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a seus titulares o direito ao recebimento integral de
dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados a partir da disponibilização
do Anúncio de Início, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento do Novo
Mercado e no Estatuto Social. Dentre referidos direitos e benefícios assegurados aos titulares das Ações,
destacam-se os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária corresponde a um
voto;
(b) recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias que vierem a
ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, incluindo,
observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, dividendo mínimo obrigatório, em
cada exercício social, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao remanescente
do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da Companhia, nos termos do
artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) fiscalização da gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, da
Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições asseguradas ao(s)
acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle sobre a
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, observadas
as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a
lhe assegurar tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(g) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição de ações a
ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em caso de cancelamento
do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da
Companhia no Novo Mercado por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante
laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionistas
controladores; e
(h) direito de retirada dos acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral,
mediante reembolso do valor de suas ações com base no seu valor patrimonial, considerados os termos,
hipóteses e exceções previstos na Lei das Sociedades por Ações;
(i) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades por
Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da Companhia.
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Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão da
Companhia, veja a seção “18. Valores mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 743.
Violações de Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer
das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação,
as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio,
condições de negociação com as Ações ou ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles
julgadas cabíveis: (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva, boletins de
subscrição/contratos de compra e venda que tenha recebido e deverá informar imediatamente aos respectivos
investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos integralmente, por tal Instituição
Consorciada, aos respectivos investidores, os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no
prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição
Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso dos custos incorridos
em razão do depósito, e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos eventualmente incidentes;
(ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição
Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações
judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais
custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará,
manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores,
acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda
e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ser suspensa, por um período de 6 (seis) meses
contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A
Instituição Consorciada a que se refere este item deverá informar, imediatamente, sobre o referido
cancelamento, os investidores de quem tenham recebido Pedido de Reserva, boletins de subscrição/contratos
de compra e venda. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer
prejuízos causados aos investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva e/ou boletins de
subscrição/contratos de compra e venda cancelados por força do descredenciamento da Instituição
Consorciada.
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Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-Up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatuária da Companhia (“Administradores”) celebrarão acordos de restrição à emissão e/ou venda de ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumento de Lock-Up”), por meio dos quais obrigar-se-ão perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data do Prospecto Definitivo (“Período de Lock-up”), conforme seja aplicável em cada
Instrumento de Lock-up, a não efetuar quaisquer das seguintes operações, direta ou indiretamente, conforme
aplicável em cada caso, sem o prévio consentimento dos Agentes de Colocação Internacional e dos
Coordenadores da Oferta: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra, empenhar,
emprestar, conceder qualquer opção, direito ou garantia de compra, realizar qualquer venda a descoberto
(short sale) ou dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer direitos (qualquer dessas ações, uma
“transferência”), ou registrar ou dar causa a qualquer arquivamento relacionado a uma declaração de registro
(ou equivalente) nos termos do Securities Act ou das leis ou regulamentos do Brasil, em todos os casos, com
relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia, quaisquer opções ou certificados (warrants)
detidos na data do Prospecto Definitivo ou quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou
permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia ou que representem o direito de receber quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer participação no capital social da Companhia, seja
direta ou indiretamente (incluindo, mas não se limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social
da Companhia ou outros valores mobiliários que possam ser atribuídos, de titularidade direta ou beneficiária
pela Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores, nos termos e de acordo com as regras e
regulamentação da SEC ou do Brasil), bem como valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o
exercício de uma opção ou certificado relativo às ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer outra forma de acordo
por meio do qual seja transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade dos qualquer direito econômico relacionado aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sendo
tal operação, conforme prevista no item (i) acima ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra forma de pagamento; (iii) no caso da
Companhia, estabelecer ou aumentar uma posição equivalente de venda (put equivalent) ou liquidar ou
diminuir uma posição equivalente de compra (call equivalent) de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up,
conforme os termos da Seção 16 do Securities Act; (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer
operação especificada nos itens (i), (ii) e (iii) acima.
As restrições previstas acima com relação aos Acionistas Vendedores e os Administradores são
expressamente acordadas para evitar que os Acionistas Vendedores e os Administradores se envolvam em
qualquer transação de hedge ou outra transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente esperado
que leve ou resulte na emissão de novas ações ordinárias de emissão da Companhia ou a venda ou a
disposição de ações ordinárias de emissão da Companhia, mesmo que tais valores mobiliários venham a ser
transferidos por alguém que não os Acionistas Vendedores e os Administradores. A proibição com relação à
realização de hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda a descoberto ou
qualquer aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem limitação, qualquer opção de
compra ou de venda) com relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou parcela do
capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários, ou com relação a qualquer valor
mobiliário que inclua, se relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante do valor das ações
ordinárias emitidas pela Companhia.
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As Ações adquiridas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e Administradores no mercado aberto
após a data de conclusão da Oferta não estarão sujeitas às restrições listadas acima. As vedações listadas
acima não se aplicarão, conforme aplicável em cada Instrumento de Lock-up, no caso da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Administradores, nas hipóteses de transferência de Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-Up realizadas (i) como doações de boa-fé; (ii) a um trust em benefício direto ou indireto do próprio
signatário do instrumento de Lock-Up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (iii) a qualquer afiliadas
conforme definidas na Rule 405 do Securities Act, (iv) caso a transferência venha a ocorrer por testamento ou
força de lei, incluindo, mas sem se limitar, às normas de sucessão e distribuição, regras exigidas para fins de
incorporação, ordem doméstica qualificada ou divórcio ou (v) com o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, respectivamente, desde que (A) qualquer
transferência, disposição ou distribuição com relação aos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v), o cessionário se
comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de Lock-Up e confirme que está
cumprindo os termos aqui previstos desde a presente data, (B) com relação aos itens (i), (ii) e (iii), a
transferência não envolva provisão para valor e (C) com relação aos itens (i), (ii) e (iii), nenhuma
transferência deve resultar de um pedido de registro público ou anúncio relativo ao mesmo durante o Período
de Lock-up. Para os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer relacionamento de sangue,
matrimonial, parceria doméstica ou adoção, até o primeiro primo. Sem prejuízo do disposto acima, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores poderão transferir Valores Mobiliários sujeito ao
Lock-up em determinadas hipóteses expressamente previstas no Contrato de Distribuição.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial de ações ordinárias de emissão da
Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações, veja o fator de
risco “A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o
período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia” constante da
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” na página 89 deste Prospecto Preliminar.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração e Custódia das Ações e das Ações da Companhia
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e custódia das Ações e das
ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Coordenadores
da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os
Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de garantia firme de liquidação individual e
não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em
conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação da Oferta”, na página 57 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração do Contrato
de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de colocação das Ações no
exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento pelas Ações
está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos relevantes na Companhia e nos
Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução de certos procedimentos pelos Auditores
Independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de restrição à negociação das Ações pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Administradores, dentre outras providências necessárias.
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De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia e os
Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia e os Acionistas Vendedores a indenizar os
Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui
declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados
Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada
um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e/ou os
Acionistas Vendedores e contra a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores no exterior. Estes
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em
decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos.
Se eventualmente a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores forem condenados em um processo no
exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver
valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para
informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta
oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a
ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil”, na página 91 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste Prospecto.
Estabilização do Preço das Ações e Formador de Mercado
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações
bursáteis visando à estabilização do preço das Ações da Companhia na B3, por um período compreendido
entre a data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, e o 30º (trigésimo) dia, inclusive, contado de
tal data, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi
previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão
escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das Ações da Companhia no
âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” a partir da página 64 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram à
Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver atividades de formador
de mercado, em relação às Ações, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003 para a
realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no
mercado secundário, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.
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Negociação das Ações na B3
A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, segmento
especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras diferenciadas de governança
corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei
das Sociedades por Ações, condicionada à realização da Oferta.
A Companhia e a B3 celebrarão, até a data de disponibilização do Anúncio de Início, o Contrato de
Participação no Novo Mercado, conforme disposto no artigo 5º do Regulamento do Novo Mercado, o qual
entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Por meio do Contrato de Participação no Novo Mercado, a Companhia aderirá ao segmento especial do
mercado de ações da B3 denominado Novo Mercado, regido pelo Regulamento do Novo Mercado, o qual
estabelece regras de governança corporativa mais rigorosas que as disposições da Lei das Sociedades por
Ações.
As Ações serão negociadas no Novo Mercado sob o código “LAVV3”, a partir do dia útil seguinte à data de
disponibilização do Anúncio de Início.
Para informações adicionais sobre a negociação das ações na B3, consulte uma das Instituições
Participantes da Oferta. Recomenda-se, antes da decisão de investimento nas Ações, a leitura do
Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência para informações adicionais sobre a Companhia,
incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação econômica e financeira, em especial a seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da companhia, e do item “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir da página 87 deste Prospecto.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas na seção
“12.12 – outras informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir
da página 674 e no Regulamento do Novo Mercado.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência
e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil
de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais
e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de
Referência anexo a este Prospecto a partir da página 101, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
subscrever/adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no entendimento
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
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Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se aos potenciais
investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este Prospecto Preliminar, em
especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”, a partir das páginas 87 e 19 deste Prospecto,
respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 438, antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Pandemia do COVID-19 (novo coronavírus)
As operações da nossa Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente
controladas pela nossa Companhia, sofreram impacto em razão das medidas de restrição à circulação adotadas
como consequência da pandemia do COVID-19. Além disso, a nossa Companhia acredita que a pandemia
provocada pelo novo coronavírus continuará a afetar negativamente seus negócios, condição financeira,
resultados operacionais, liquidez e fluxo de caixa, cuja extensão dependerá de desenvolvimentos futuros, que
são altamente incertos e imprevisíveis.
Para informações sobre a avaliação atual sobre os impactos do COVID-19 nos negócios da nossa
Companhia ver “Novo Coronavírus – COVID-19”, disponível nos itens 3.9 e 10.9 do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 101.
As consequências adversas da atual pandemia continuam ocorrendo após a emissão de suas informações
financeiras intermediárias referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e, assim, até a
data deste Prospecto, não há informações adicionais disponíveis para que a administração da Companhia
pudesse realizar uma avaliação a respeito do impacto do surto do COVID-19 em seus negócios, além daquela
apresentada nos itens 3.9 e 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 101.
Na data deste Prospecto, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão
de tais prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da
Companhia continuar operando seus negócios.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação
da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de
Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar, ter acesso aos anúncios e avisos
referentes à Oferta ou obter informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das Ações,
deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos
Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
COMPANHIA
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
Avenida Angélica, nº 2.346, 8º Andar, Cj. 84 Parte
Consolação, Centro
CEP 01228-200, São Paulo - SP
At.: Sr. Ovadia Horn
Tel.: +55 (11) 4210-1377
https://ri.lavvi.com.br (neste website clicar em “Prospecto” e, então, “Prospecto Preliminar”).
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ACIONISTA VENDEDOR
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
Rua do Rocio, nº 109, 2º andar, sala 1
CEP 04552-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Miguel Maia Mickelberg e Sr. Iuri Zanutto
de Jesus Campos
Tel.: +55 (11) 3018-7043
https://cyrela.globalri.com.br/pt (neste website clicar em “Informações Financeiras” depois “Ofertas Públicas
de Ações”, em arquivo “2020” clicar em “Prospecto Preliminar Lavvi”).
COORDENADORES DA OFERTA
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo - SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 2169-4672
Fax: +55 (11) 3847-9856
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Lavvi”
e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500,
1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Lavvi
Empreendimentos S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de
Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 25º ao 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
http://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Lavvi – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br, em tal página, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Ofertas Públicas em Análise”, em
seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna “Primárias”, na
sequência, no quadro, acessar o link do número do processo correspondente à “Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A.”, e no quadro da referente à “Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” acessar o link
“Prospecto Preliminar”.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste website
acessar “Ofertas em andamento”, clicar na página “Empresas”, clicar em “Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A.”, e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”.
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3:
Companhia
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
https://ri.lavvi.com.br (neste website clicar em “Demais Documentos da Oferta” e, então, “Aviso ao
Mercado”, “Anúncio de Início" e “Anúncio de Encerramento").
Acionista Vendedor
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
https://cyrela.globalri.com.br/pt (neste website clicar em “Informações Financeiras” depois “Ofertas Públicas
de Ações”, em arquivo “2020”, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta)
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” escolher o link específico de cada aviso,
anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Lavvi”
e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Lavvi
Empreendimentos S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de
Ações (IPO)”, e escolher o link específico de cada aviso ou comunicado da Oferta.
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XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Lavvi – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” e então, escolher o link específico de cada aviso ou comunicado
da Oferta).
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br, em tal página, no campo "Acesso Rápido", acessar " Ofertas Públicas em Análise", em
seguida, no quadro "Tipo de Oferta", linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna "Primárias", na
sequência, no quadro, acessar o link do número do processo correspondente à "Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A.”, e no quadro referente à “Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.”, acessar os links dos
anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste website
acessar “Ofertas em andamento”, na página “Empresas”, clicar em “Lavvi Empreendimentos Imobiliários
S.A.” link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor Pessoa Física e a RH, na qualidade de
acionistas vendedores da Oferta, foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como
sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à
Oferta, uma vez que o Acionista Vendedor Pessoa Física e a RH não possuem página própria registrada na
rede mundial de computadores para este fim.
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede
mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra
jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações
na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o
Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo
com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes
deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do
Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 19 E 87 DO PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS
À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.
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“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM e será registrada em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM
em 07 de julho de 2020.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência
e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil
de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais
e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de
Referência anexo a este Prospecto a partir da página 101, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
subscrever/adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no entendimento
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2006,
o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar o
Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments,
formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças
corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and
trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, ainda,
escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,
clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, o BTG Pactual oferece
uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset management a planejamento
sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e
negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto
internacionais. Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo
o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em
operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de operações,
participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da base de dados
internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de ofertas em 2012 (Dealogic)
e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde 2004 (ANBIMA e Bloomberg).
Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume
e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o “Brazil’s
Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes “World’s
Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of the Year” (IFR, 2007).
Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete vezes o título de “Best Equity
House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best
Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a seus
investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os
melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área
renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional Investor
de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o ranking publicado pela
revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes, Estácio
Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce, Multiplus, OSX,
EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em função do forte
relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo com a percepção
de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on
das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: followon de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou como
coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e
coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano,
Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx,
Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan,
BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par
Corretora e do follow-on de Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, da Alupar, da
BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras. Em 2018, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou
do IPO da Centauro da C&A e follow-on das seguintes companhias: Restoque, JHSF, BR Properties,
Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties, LOG Commercial Properties,
Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter,
Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual
participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo e do
próprio BTG Pactual, assim como do IPO da Mitre Realty e do IPO da Estapar.
Banco Bradesco BBI S.A.
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e execução
de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de fusões e aquisições;
(iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de valores mobiliários de renda fixa
no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de valores
mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, “The Best
M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance e “Most
Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o Bradescco BBI conquistou
em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance e “The Most Innovative Bank
in Latam” pela The Banker.
Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os segmentos de
Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões.
•

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.
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•

O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, tendo
participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$2.516 milhões,
coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint bookrunner no Follow-on
do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint bookrunner no Follow-on de CPFL
Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no Follow-on da intermédica, no montante
de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Light, no montante de R$2.500 milhões, joint
bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no
Follow-on da Movida, no montante de R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no
montante de R$1.248 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões,
coordenador líder do Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Followon da Log CP, no montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no
montante de US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no montante
de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de R$513 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Intermédica, no
montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Unidas, no montante de
R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante de R$2.997 milhões e joint
bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões.

•

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em renda
fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais de
R$101,540 bilhões originados.

•

No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total de
aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da participação
detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort na venda da rodovia
Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões, (iii) assessoria ao Banco Bradesco
na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, (iv) assessoria à Kroton na realização de oferta
pública de ações no contexto da aquisição da Somos Educação por R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP
Renováveis na venda da Babilônia Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB
na venda de portfólio de galpões logísticos para a HSI por valor confidencial.

•

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades no
exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento, destacando-se 4.478
agências.

Banco Itaú BBA S.A.
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão dos
bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31
de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem de R$1,7 trilhão e
uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado
em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt.
A atuação do banco estava voltada para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e
destaque para underwriting, hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para investimentos
no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano, recebeu autorização do
BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano seguinte,
juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA Capital. Em 1996,
adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento de veículos. Nessa
época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.
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Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo alemão
HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA Icatu Corretora e a
BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição: o Itaú
BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco de
investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização do BBA no
segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se como um
player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito abaixo. A partir de
2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em que atua:
foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador da América Latina
pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de investimento em 2011, 2012, 2013,
2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que o apontou como o melhor investment bank do
Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o banco mais criativo do mundo em 2016. Também em
2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg como o melhor assessor em transações de M&A da América
Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias
de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de assessoria
na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas de participações
acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem
relacionamento com investidores domésticos e internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de
research do Brasil e da América Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em
emissões no mercado brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e
reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou
assessoria financeira a 49 transações em 2018 na America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking
por quantidade de operações acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos no
mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial papers, fixed e
floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de recebíveis
imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014, segundo o ranking da
ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando 20% do volume total
distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em
2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015,
US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente.
Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado
operações cujo volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
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XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A XP iniciou suas atividades em Porto Alegre, no ano de 2001, com a proposta de aliar a distribuição de
investimentos com educação financeira do investidor. O principal objetivo foi o de proporcionar aos seus
clientes o acesso a uma ampla gama de produtos e serviços financeiros em um único provedor, por meio das
suas principais divisões de negócio: corretora de valores, gestão de recursos, corretora de seguros, educação
financeira e mercado de capitais.
Em 2003, houve a constituição da XP Educação como uma empresa independente e responsável por oferecer
cursos de investimentos para clientes e o público em geral.
No ano de 2005, a XP Gestão de Recursos iniciou suas atividades com a criação do fundo XP Investor FIA.
Neste mesmo ano, a XP atingiu a marca de 10.000 (dez mil) clientes e 25 (vinte e cinco) escritórios de
agentes de investimento credenciados.
Em 2007, foi realizada a aquisição da AmericaInvest, corretora situada no Rio de Janeiro e marcou o início da
atuação da XP como corretora de valores e, consequentemente, o lançamento da área institucional.
No ano de 2008, foi a primeira corretora independente, não ligada a bancos, a lançar um fundo de capital
protegido. Adicionalmente, a XP Educação, por meio de seus cursos de educação financeira, atingiu a marca
de 100.000 (cem mil) alunos.
Em 2010, criou-se a área de renda fixa e a XPTV, canal de informação em tempo real sobre o mercado
financeiro para assessores. No mesmo ano, a XP recebeu investimento do fundo de Private Equity inglês
Actis.
Em 2011, deu-se o início das atividades do Grupo XP no mercado internacional, por meio da criação da XP
Securities, sediada em Nova Iorque (EUA).
Em 2012, a XP recebeu investimento do fundo de Private Equity norte-americano General Atlantic.
Em 2013, a XP atingiu 75.000 (setenta e cinco mil) clientes ativos e R$9.500.000.000,00 (nove bilhões e
quinhentos mil reais) sob custódia. A expansão das atividades do Grupo XP no mercado internacional ocorreu
em 2014, através da abertura do escritório da XP Securities, em Miami.
Em 2014, a XP adquiriu a Clear Corretora. Em 2016, anunciou a aquisição de 100% do capital da Rico
Corretora.
Em renda fixa, a XP possui aproximadamente R$35.000.000.000,00 (trinta e cinco bilhões de reais) sob
custódia, e disponibiliza em sua Plataforma Bancária cerca de 60 (sessenta) emissores. A XP, através da área
de mercado de capitais, coordenou diversas ofertas públicas de Debêntures, Debêntures de Infraestrutura,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA),
Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI) e Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Em 2014, a XP
fechou o 1º contrato de formador de mercado de CRA.
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Em 2015, a XP atuou como coordenador líder das ofertas de FIDC Angá Sabemi Consignados II (R$128
milhões), CRA da 1ª e 2ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora – Risco Burger King
(R$102 milhões), CRA da 74ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco Alcoeste (R$35 milhões) e
Debênture 12.431, em Duas Séries, da Saneatins (R$190 milhões). Ainda, atuando como coordenador, a XP
participou da Debênture 12.431, em Série Única, da VLI Multimodal (R$232 milhões), Debênture 12.431, em
Série Única, da Ventos de São Tito Holding (R$111 milhões), CRA da 72ª Série da 1ª Emissão da Eco
Securitizadora – Risco JSL (R$150 milhões) e CRA da 1ª Série da 7ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora –
Risco Jalles Machado (R$67 milhões). Em 2016, as principais ofertas que a XP atuou como coordenador líder
foram: Cotas Seniores e Mezaninos do FIDC Angá Sabemi Consignados V (R$194 milhões), CRA da 1ª Série
da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Bartira (R$70 milhões), CRA da 79ª Série da 1ª Emissão da
Eco Securitizadora – Risco Burger King (R$202 milhões), CRA da 3ª Série da 1ª Emissão da Ápice
Securitizadora – Risco Jalles Machado (R$135 milhões), Cotas Seniores do FIDC Credz (R$60 milhões) e
Debênture 12.431, em Série Única, da Calango 6 (R$43,5 milhões). Ainda, atuando como coordenador, a XP
participou do CRI da 127ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora – Risco Atento (R$30 milhões),
CRI da 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora – Risco Iguatemi (R$275 milhões), CRI da 73ª
Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Vale (R$140 milhões), CRI da 272ª Série da 2ª Emissão
da Cibrasec Securitizadora – Risco Multiplan (R$300 milhões), CRA da 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão da RB
Capital Securitizadora – Risco Raízen (R$675 milhões), CRA da 83ª Série da 1ª Emissão da Eco
Securitizadora – Risco JSL (R$200 milhões), CRA da 1ª Série da 6ª Emissão da Octante Securitizadora –
Risco São Martinho (R$350 milhões), CRA da 3ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Jalles
Machado (R$135 milhões), Debênture 12.431, em Duas Séries, da Cemar (R$270 milhões), Debênture
12.431, em Duas Séries, da Celpa (R$300 milhões), Debênture 12.431, em Três Séries, da TCP (R$588
milhões) e Debênture 12.431, da 1ª Série, da Comgás (R$675 milhões).
Em 2017, a XP participou como coordenadora líder das ofertas do CRA da 104ª Série da 1ª Emissão da Eco
Securitizadora – Risco VLI (R$260 milhões), CRA da 99ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco
Coruripe (R$135 milhões), CRA da 1ª Série da 4ª Emissão da Vert Securitizadora – Risco Tereos
(R$313 milhões), Debênture, em Três Séries, da Light (R$398 milhões) e Debênture, em Duas Séries, da
Movida (R$400 milhões), e como coordenador nas ofertas do CRA da 117ª e 118ª Séries da 1ª Emissão da
Eco Securitizadora – Risco Camil (R$405 milhões), CRA da 116ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora
– Risco JSL S.A. (R$270 milhões), CRA da 6ª e 7ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de
Securitização (R$969 milhões) – Risco Raízen S.A., CRI da 1ª Série da 5ª Emissão da Brazil Realty
Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários – Risco Cyrela (R$150 milhões), CRI da 64ª Série da
1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. – Risco MRV (R$270 milhões), CRI da 145ª Série da 1ª Emissão da
RB Capital Companhia de Securitização – Risco Aliansce (R$180 milhões), CRI da 82ª Série da 1ª Emissão
da Ápice Securitizadora S.A. – Risco Urbamais, CRI da 25ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora –
Risco Direcional Engenharia (R$198 milhões), Debênture 12.431, em Duas Séries, da Energisa S.A.
(R$374 milhões), Debênture 12.431, da 1ª Série, da CCR AutoBAN. Além disso, também participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida e da Ômega Geração.
Como resultado de sua estratégia, atualmente a XP possui presença diferenciada no atendimento do investidor
pessoa física, sendo líder nesse segmento, de acordo com a B3, com mais de 300.000 (trezentos mil) clientes
ativos, resultando em um volume superior a R$80 (oitenta) bilhões de ativos sob custódia.
Em agosto de 2017, a XP possui cerca de 700 (setecentos) escritórios afiliados e cerca de 2,4 mil assessores.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou as sociedades
do seu conglomerado econômico:
•

Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia, a CBR 040 Empreendimentos Imobiliários
Ltda., contratou com sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual operação de seguro no
valor segurado de aproximadamente R$107,2 milhões, referentes a apólice com início de vigência em 31
de agosto de 2019 e fim de vigência em 30 de abril de 2021. A sociedade integrante do grupo econômico
do BTG Pactual auferiu remuneração a título de prêmio o valor agregado de R$69,6 mil.

•

Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia, a Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários
Ltda., contratou com sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual operações de seguro no
valor segurado agregado de aproximadamente R$33,2 milhões, referentes a apólices com início de
vigência entre 27 de agosto de 2019 e 10 de outubro de 2019 e fim de vigência entre 27 de agosto de
2024 e 10 de outubro de 2024. A sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual auferiu
remuneração a título de prêmio o valor agregado de R$126,5 mil.

•

Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia, a Lavvi Miami Empreendimentos Imobiliários
Ltda., contratou com sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual operações de seguro no
valor segurado agregado de aproximadamente R$6,3 milhões, referentes a apólices com início de
vigência entre 28 de fevereiro de 2020 e 1o de abril de 2020 e fim de vigência entre 6 de setembro de
2024 e 01 de abril de 2025. A sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual auferiu
remuneração a título de prêmio o valor agregado de R$11,7 mil.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações
societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O BTG Pactual e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia
nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros
e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros
termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia ao BTG Pactual e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriuntos de estabilização de preço das
Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do BTG Pactual como
instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as
sociedades do seu conglomerado econômico:
•

A companhia tem parte da cobrança com o Bradesco. São em média R$6,2 milhões/mês de cobrança e
R$572 mil/mês em pagamento de tributos (50% Lavvi Paris e 50% Apolo 11 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.), celebrado em maio de 2020, por prazo indeterminado.

•

Operação de Empréstimo de Financiamento Imobiliário, em nome da Lavvi Paris, celebrado em março de
2019, com vencimento em novembro de 2023, na taxa de 5,41% a.a. e valor limite de crédito concedido
para desembolso de R$26,6 milhões. O saldo devedor, em 30 de junho de 2020, é de R$2,6 mil. A
presente operação conta com Hipoteca e penhor.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações
societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O Bradesco BBI e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia
nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Bradesco
BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros
e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros
termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do Bradesco BBI como
instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do
seu conglomerado financeiro:
•

02 (duas) operações de empréstimo (Plano Empresário), celebradas com a Lavvi Londres
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Lavvi Carrao Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
respectivamente, em 31/10/2018 e 21/05/2019, com valores totais disponíveis de R$36,2 milhões e
R$70,4 milhões, ambos com saldo devedor em aberto de R$201,0 mil, e vencimento, em 31/12/2023 e
21/08/2024, respectivamente. Ambas as operações são remuneradas à taxa de TR+ 6.0% e são garantidas
por aval da Cyrela Brazil Realty S.A. Emp. e Participações.

•

Prestação de serviços de contas a pagar e contas a receber, com início em maio de 2016 e volume
transacionado atual de aproximadamente R$43,7 milhões por mês, com prazo de vencimento
indeterminado, sendo o prestador atualmente remunerado mensalmente em aproximadamente R$192 mil.
Tal prestação de serviços não conta com qualquer garantia.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou as
sociedades do seu conglomerado financeiro.
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Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O Itaú BBA
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários
de emissão da Companhia e/ou eventualmente possuem, diretamente ou por fundos de investimento
administrados ou geridos por tais sociedades, valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos
originados pela, Companhia e, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de emissão da
Companhia de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de
valores a preços e condições de mercado.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico contrataram e poderão vir a contratar, no
futuro, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes
de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos
de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o
que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da
Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return
swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou às sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do Itaú BBA como
instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia
e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades
do seu conglomerado econômico.
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Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações societárias da
Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. A XP e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 (doze) meses
que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, a XP e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões
e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, a XP
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o
que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da
Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return
swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia à XP e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação da XP como instituição
intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento Entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o BTG Pactual
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico:
•

A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações contratou com sociedade integrante do
grupo econômico do BTG Pactual operações de seguro no valor segurado agregado de aproximadamente
R$993 mil, referentes a apólices com início de vigência entre 14 de agosto de 2019 e 04 de junho de 2020
e fim de vigência entre 14 de agosto de 2022 e 04 de junho de 2023. A sociedade integrante do grupo
econômico do BTG Pactual auferiu remuneração a título de prêmio o valor agregado de R$1,5 mil.

•

Realização de operações de derivativos denominados “swap”, contratados pela Cyrela Brasil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações com o Coordenador Líder, com datas de início entre 01 de fevereiro de
2018 e 01 de junho de 2023 e vencimentos entre 01 de fevereiro de 2022 e 01 de abril de 2024, com o
valor principal somado de aproximadamente R$884,8 milhões. O resultado atual de tais operações para a
Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações é de aproximadamente R$41,9 milhões.

•

Serviços de corretagem contratados pelo acionista vendedor Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos
e Participações com sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual, decorrentes de operações
em bolsa realizadas por tal acionista vendedor. Nos últimos 12 meses, a remuneração paga à sociedade
integrante do grupo econômico do BTG Pactual a título de taxa de corretagem foi de aproximadamente
R$128,1 mil.

•

Serviços de formador de mercado para as ações ordinárias da Cyrela Brasil Realty S.A Empreendimentos
e Participações, contratado pela Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações com
sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual, com início da prestação dos serviços em
14 de julho de 2016 e com vigência de 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos, sendo que nos últimos
12 meses, foi recebido pela sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual o valor de R$60,0
mil reais à título de remuneração pela prestação de tais serviços.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de financiamento ou
reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O
BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem
entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a
seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, não há qualquer relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Bradesco BBI
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico:
•

A Cyrela tem parte da cobrança com o Bradesco, correpondente em média R$2,5 milhões/mês de
cobrança e R$2,1 milhões/mês em pagamento de tributos, com início dos contratos em 15 de maio de
2020, sem prazo definido de vencimento.

81

•

Contratação pela Cyrela de linhas de crédito imobiliário com saldo devedor total avaliado em
R$953,1 milhões, sendo que desse valor contratado, R$174,9 milhões já foram desembolsados:
Prazo

Empresa
LIVING AMOREIRA ..................
LIVING AMOREIRA ..................
CBR 051 .......................................
SEATTLE
EMPREENDIMENTO .............
SEATTLE
EMPREENDIMENTO .............
CYRELA MAGIKLZ
CAMPINAS 01 .........................
CYRELA MAGIKLZ
CAMPINAS 01 .........................
LIVING BATATAIS
EMPREENDIMENTOS ...........
CYRELA SUL 009
EMPREENDIMENTOS ...........
CYRELA MAGIKLZ
NAZCA .....................................
CYRELA SAO PAULO
EMPREENDIMENTOS ...........
CBR 021
EMPREENDIMENTOS ...........
LIVING CANTAGALO
EMPREENDIMENTOS ...........
CYRELA CORDOBA
EMPREENDIMENTOS ...........
LIVING CANTAGALO
EMPREENDIMENTOS ...........
LIVING PIRASSUNUNGA
EMPREENDIMENTOS ...........
CYRELA SUL 019
EMPREENDIMENTOS ...........
CYRELA SUL 011
EMPREENDIMENTOS ...........
LIVING CARITA
EMPREENDIMENTOS ...........
SK MOURATO COELHO
EMPREENDIMENTOS ...........

Data
Inicial

Duração do
Contrato

TR + TAXA
A.A.

Valor Final (R$)

Saldo Devedor

21/02/2020 03/01/2024
21/02/2020 03/01/2025
14/12/2018 14/04/2023

1412
1778
1582

5,52%
5,52%
5,70%

R$48.000.000,00
R$80.000.000,00
R$108.102.663,66

R$4.802,08
R$8.003,47
R$16.835.135,62

11/06/2018 14/12/2021

1282

5,70%

R$54.813.906,14

R$38.385.964,49

11/06/2018 14/12/2021

1282

5,70%

R$52.359.769,34

R$38.453.686,31

27/03/2019 14/03/2023

1448

5,70%

R$51.246.662,40

R$5.142,26

14/11/2019 25/06/2023

1319

5,70%

R$46.463.207,00

R$4.654,64

18/11/2019 25/04/2024

1620

5,70%

R$71.474.765,00

R$7.150,68

26/02/2020 10/12/2023

1383

5,52%

R$71.012.783,00

R$7.129,03

08/01/2020 25/11/2023

1417

5,52%

R$58.803.573,12

R$6.072,43

17/01/2019 14/04/2023

1548

5,70%

R$44.613.371,00

R$8.533.077,06

08/01/2020 25/12/2023

1447

5,52%

R$41.603.711,04

R$4.302,57

21/12/2018 09/01/2023

1480

5,70%

R$30.118.825,78

R$3.265.241,17

25/04/2019 16/11/2022

1301

5,70%

R$40.618.676,80

R$4.075,82

21/12/2018 10/07/2022

1297

5,70%

R$30.118.825,78

R$3.265.241,17

16/01/2019 14/11/2022

1398

5,70%

R$25.340.370,00

R$6.325.457,49

13/06/2019 10/03/2023

1366

5,70%

R$23.154.818,92

R$2.323,08

04/02/2019 14/03/2022

1134

5,70%

R$19.306.339,20

R$5.881.299,61

11/06/2018 10/06/2021

1095

5,70%

R$61.175.410,34

R$10.476.844,60

21/08/2018 14/12/2022

1576

8,00%

R$11.945.287,20

R$4.894.827,73

Data Final

•

A Cyrela herdou dois Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) em dezembro de 2019, quando a
CCP adquiriu dois ativos, os quais são lastro das operações, com vencimento em 12 de dezembro de 2023
e remuneração de 103% DI a.a (exp 252)O saldo devedor atualizado das operações é de
R$395,9 milhões. O vencimento das séries das operações ocorrerá em dezembro de 2023;

•

Emissão de debêntures em 2019 da CCP para consolidar duas séries de CRI, com vencimento em 15 de
dezembro de 2027 e prazo, na taxa de DI +1,29% a.a (exp 252), visando redução do custo da dívida e
prazo. Saldo devedor atual de R$370,3 milhões e vencimento em dezembro de 2027;

•

Contratação pela Cyrela de linha de Capital de Giro imobiliário, celebrado em 13 de abril de 2020, com
vencimento em 13 de abril de 2021, no valor de R$300,0 milhões, na taxa de CDI + 0,5433 a.a. e com
saldo devedor atualizado de R$104,6 milhões. A operação conta com alienação fiduciária de imóveis
como garantia;

•

Contratação pela Cyrela de linha de Capital de Giro imobiliário, celebrado em 31 de agosto de 2020, com
vencimento em 31 de agosto de 2022, na taxa de 104% CDI, no valor de R$100 milhões, cujo saldo
devedor atualizado é de R$80,7 milhões. A operação conta com alienação fiduciária de imóveis como
garantia;
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•

Contratação pela Cyrela de quatro cartões corporativos, da bandeira AMEX, com celebração do contrato
em 23 de abril de 2019 e vencimento em 23 de abril de 2021. Referidos cartões corporativos, somados,
faturaram, no primeiro trimestre de 2020, R$460,0 mil, não tendo garantias a eles atreladas;

A RH Empreendimentos Imobiliários Ltda., portador do CNPJ nº 20.157.466/0001-02, não apresenta relação
com o Banco Bradesco. O Acionista Vendedor Pessoa Física não apresenta relação significativa com o Banco
Bradesco, tendo uma conta corrente ativa.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de financiamento ou
reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O
Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem
entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a
seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.

83

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, não há qualquer
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
possuem o seguinte relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do seu conglomerado
financeiro:
•

Financiamento, em 18 de maio de 2020, via Cédula de Crédito Bancário, para a Cyrela Brazil Realty S.A.
Emp. e Participações, com vencimento em 18 de abril de 2022 e taxa CDI+2,50%. Tal operação não
conta com quaisquer garantias. Em 30 de junho de 2020, o saldo da referida operação corresponde a
R$101,0 milhões.

•

Prestação de serviços de contas a pagar e contas a receber à Cyrela, com início em agosto de 2013, com
volume transacionado atual de aproximadamente R$35,2 milhões por mês, com prazo de vencimento
indeterminado, sendo o prestador atualmente remunerado mensalmente em aproximadamente R$12 mil.
Tal prestação de serviços não conta com qualquer garantia.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do seu
conglomerado financeiro.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores. O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários de emissão dos Acionistas
Vendedores e/ou eventualmente possuem, diretamente ou por fundos de investimento administrados ou
geridos por tais sociedades, valores mobiliários de emissão dos, e/ou lastreados em créditos originados pelos
Acionistas Vendedores e, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de emissão dos
Acionistas Vendedores de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou sociedades de
seu conglomerado financeiro para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem
entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
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O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou às sociedades de seu conglomerado financeiro cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do Itaú
BBA como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, não há qualquer relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico:
•

Uma conta de investimento em nome da pessoa jurídica Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações, titular do CNPJ sob o número 073.178.600/0001-18, com abertura datada em 5 de
dezembro de 2018.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações societárias da
Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. A XP e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 (doze) meses
que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, a XP e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões
e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, a XP
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o
que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da
Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return
swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 92 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia à XP e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação da XP como instituição
intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.

86

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nas
Ações, potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste
Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” na página 19 deste Prospecto e na seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência anexo, na página 438 deste Prospecto, as informações
trimestrais e as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas da Companhia, demonstrações
contábeis consolidadas do Grupo Lavvi e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da
Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e pelos fatores de risco
descritos a seguir. O preço de mercado das Ações pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos
e/ou de outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas
Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhes afetar
de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas não conhecidos pela Companhia ou que, atualmente, a
Companhia considera irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a indicação
de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito adverso para a
Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares significa que o risco,
incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus negócios, condições
financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado das Ações de
emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os demais
fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, contido
na página 438 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a
uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão
da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus (“COVID-19”), o
Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou
MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso relevante no
mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira, nos resultados da
Companhia e no valor das ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos países
membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como
consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas
impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo
quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram
restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na
cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente
exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um impacto
adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito
paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020. A cotação da maioria
dos ativos negociados na B3, incluindo a cotação das ações de nossa emissão, foi adversamente afetada em
razão do surto do COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando
a oscilação dos ativos negociados na B3.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses
eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em valores mobiliários de
emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da Companhia, o que pode afetar
adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado
de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do
mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores
de vender as Ações e ações de emissão da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com
frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições políticas e econômicas
mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como: (i) mudanças no
ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a capacidade de investidores de obter
retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a
repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado do
que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais volátil do que alguns
mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores que possam ter impactos
econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda mais profundos no mercado brasileiro
de valores mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como
a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e
resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia” na página 87 deste Prospecto.
Em 31 de dezembro de 2019, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$4,6 trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente, R$17,3 bilhões,
segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma
que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 38% do volume
total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma
capitalização de mercado de aproximadamente US$23,3 trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume
diário médio de negociação de aproximadamente US$61,4 bilhões durante o ano de 2019 considerando dados
até outubro de 2019.Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as Ações, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o
que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das Ações. Se um mercado ativo e líquido de
negociação das Ações não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Ações pode ser
negativamente impactado.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países,
especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira
inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
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 Estados Unidos, países membros
da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses países
pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras,
inclusive das Ações. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o
interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
de emissão da Companhia.
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Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições econômicas
internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os preços das ações na B3,
por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e pelo
comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas taxas de juros em outros
países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor em
realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias brasileiras
e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias brasileiras. Crises econômicas
em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço
de mercado das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais
brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia. Desta forma, fatores que possam ter impactos econômicos nos
mercados internacionais podem trazer impactos ainda mais profundos no mercado brasileiro de valores
mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual
coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação
das ações de emissão da Companhia” na página 87 deste Prospecto.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas de
ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-Up
pode afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores celebrarão acordos de restrição à venda de
Ações ou ações ordinárias de emissão da Companhia já detidas ou que venham a ser emitidas pela
Companhia, por meio dos quais concordarão, pelo Período Inicial de Lock-up, sujeitos a algumas exceções,
em não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de
compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de qualquer outra forma dispor ou outorgar quaisquer
direitos, direta ou indiretamente, registrar ou pedir o registro de uma distribuição ou oferta pública nos termos
do Securities Act ou da Legislação Brasileira, opções ou warrants para a compra já detidos ou que venham a
ser detidos, ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão ou permuta ou que representem o direito
de receber ações ordinárias de emissão da Companhia emitidas em seu favor ou que, nos termos da legislação
tenha direito de receber ou celebrar qualquer acordo de swap ou outro acordo que transfira a terceiros, no todo
ou em parte, quaisquer dos benefícios econômicos da titularidade, ou warrants ou outros direitos de compra,
de quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos a Lock-up, ou anunciar publicamente a intenção de executar
qualquer operação especificada acima.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos
Acionistas Vendedores e pelos Administradores estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias de emissão da
Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários,
o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão pública ou
privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia ou permutáveis por
elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado das ações de emissão da
Companhia e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas, não será permitida
a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez
das ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
para (i) proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros tendo ações ordinárias de
emissão da Companhia como referência, incluindo operações de total return swap, desde que tais terceiros
não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da
Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta, para os fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400. Tais operações poderão influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste
modo, o Preço por Ação poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão
desta Oferta.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência dos
Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta, bem como a sua capacidade de executar o plano de negócios da Companhia.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e, conforme
expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à
Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor
mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor máximo da Faixa
Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na ocorrência de Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do
que a inicialmente esperada, caso uma quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por
desistir da Oferta.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar
em captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente projetado para
as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos” na página 94 deste Prospecto, e afetar a
capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o que poderá ter impactos no
crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
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Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não
haja demanda para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a
Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva, boletins de subscrição/contratos de compra e venda e intenções de investimentos automaticamente
cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Suspensão,
Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto.
Os investidores na Oferta poderão sofrer diluição imediata no valor de seus investimentos nas Ações.
Caso o Preço por Ação seja superior ao valor patrimonial por ação, assim entendido como o resultado da
divisão (1) do valor consolidado no ativo da Companhia, reduzido do valor consolidado do seu passivo, pela
(2) quantidade total de ações que compõe o capital social da Companhia, os investidores que subscreverem
Ações poderão integralizar um valor que é superior ao valor patrimonial por ação, resultando em diluição
imediata do valor de seu investimento na Companhia.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de
capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições que sejam
desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou
privadas de Ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma,
confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser realizada
com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das Ações da
Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos investidores.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá
deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção dos
Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação Internacional,
que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta
uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a Companhia e os
Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
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A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias relacionadas aos
negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser
iniciados contra a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores no exterior. Esses procedimentos no exterior,
em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado
nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema
processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na
fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Um eventual processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, pode envolver valores elevados, o que poderá afetar
negativamente a Companhia.
Eventual descumprimento por qualquer das Instituições Consorciadas de obrigações relacionadas à Oferta
poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações, com o
consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva e boletins de subscrição/contratos de compra e
venda feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições Consorciadas, de qualquer
das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Colocação, na carta-convite ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações ou ações ordinárias
de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48
da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo
das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente de integrar o
grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, Instituição(ões)
Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e contratos de
compra e venda que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido
cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre
movimentação financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Violações das Normas
de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva” na página 59 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta ou sociedades dos seus conglomerados econômicos poderão realizar operações
com derivativos contratadas com terceiros para proteção (hedge) ou operações de total return swaps, tendo as
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400. Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais investimentos não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A
realização de tais operações pode influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar questionamentos
por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar negativamente
a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento público após a
realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a data de envio do Anúncio de
Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações equivocadas ou imprecisas
sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo
informações que não constam dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 101.
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por parte da
Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até o envio do
Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram
fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos
Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que não sejam os
Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo de tais
matérias midiáticas, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais
investidores, assim como a CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de
participação de pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta,
com a consequente alteração de seu cronograma.
A Companhia arcará com parte significativa dos custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com parte significativa dos custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a
serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os valores creditados ao patrimônio
líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os resultados da Companhia no período de
apuração subsequente à realização da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das
despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45
deste Prospecto.
Após a conclusão da Oferta (considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a
colocação da totalidade das Ações Suplementares) os Acionistas Controladores deixarão de deter mais do
que 50% do capital votante, o que poderá deixar a Companhia suscetível a novas alianças, além de outros
eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo de controle detentor da maioria do
capital votante.
Após a conclusão da Oferta, considerando a colocação total das Ações inicialmente ofertadas em conjunto
com a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a colocação da totalidade das Ações Suplementares,
os Acionistas Controladores deixarão de deter mais do que 50% do capital votante da Companhia, o que
poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos
decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo de controle detentor da maioria do capital
votante. A Companhia não pode garantir que a influência e controle que vem sendo exercidos pelos
Acionistas Controladores na Companhia sejam mantidos. Adicionalmente, caso os Acionistas Controladores
deixem de deter mais do que 50% do capital votante, tal situação poderá conferir prerrogativa aos credores
para decretar o vencimento antecipado da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário (“CCB”)
emitida pela Companhia em 18 de novembro de 2019, em favor do Banco Alfa de Investimento S.A., a qual
foi lastro de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e cujo saldo devedor, em 30 de
junho de 2020, era de R$50,0 milhões.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$12,75, correspondente ao preço médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de, aproximadamente, (i) R$1.129,2
milhões, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; e (ii) R$1.356,3 milhões, considerando a
colocação das Ações Adicionais, após a dedução das comissões, tributos e despesas que a Companhia
antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. Para informações detalhadas
acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição” na página 45 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta Primária, basicamente para: (i) aquisição de
terrenos (landbank); (ii) despesas administrativas, de marketing e de vendas e, (iii) exclusivamente, para
pagamento antecipado de CRI, nas hipótese detalhada no item (iii) abaixo.
i.

Aquisição de terrenos (landbank). A Companhia pretende usar parte dos recursos líquidos captados na
Oferta Primária para a aquisição de imóveis para compor o seu banco de terrenos (landbank) na região
em que atua para desenvimento de novos empreendimentos imobiliários. Esse landbank é formado por
meio de compromissos de compra e venda com cláusula de condição resolutiva e outras condições para o
efetivo desembolso financeiro pela Companhia.

ii. Despesas administrativas, marketing e vendas. A Companhia pretende usar parte dos recursos líquidos
captados na Oferta Primária para financiar custos administrativos decorrentes do processo de aquisição
de terreno e implementação dos projetos (tais como, obtenção de licenças e alvarás, assessores
financeiros e legais e outros prestadores de serviços), bem como ações comerciais de divulgação de cada
empreendimento, seja para a construção de stand de vendas ou para a realização de ações de marketing.
Além disso, o crescimento orgânico e sustentável da área administrativa da Companhia precisará de
recursos adicionais para que sua estrutura corporativa seja condizente ao volume de atividades
operacionais que serão desenvolvidas pela Companhia.
iii. Pagamento antecipado de CRI. Após a conclusão da Oferta, considerando a colocação total das Ações
inicialmente ofertadas em conjunto com a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a colocação
da totalidade das Ações Suplementares, os Acionistas Controladores deixarão de deter mais do que 50%
do capital votante da Companhia e tal situação poderá conferir prerrogativa aos credores para decretar o
vencimento antecipado da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) emitida pela
Companhia em 18 de novembro de 2019, em favor do Banco Alfa de Investimento S.A., a qual foi lastro
de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e cujo saldo devedor, em 30 de junho de
2020, foi de R$50,0 milhões. A CCB conta com juros remuneratórios equivalentes a 108% do CDI, tendo
seu vencimento em novembro de 2022 e é avalizada pela Cyrela. O CRI foi emitido pela RB Capital
Companhia de Securitização, no valor de R$50,0 milhões em 18 de novembro de 2019, conta com
vencimento em 22 de novembro de 2020, remuneração correspondente a 108% da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI over extra grupo – Depósitos Interfinanceiros de um dia (base 252) e a
CCB como lastro. Neste contexto, caso a Companhia não obtenha renúncia (waiver) da referida
prerrogativa de vencimento antecipado conferida aos titulares dos CRIs logo após a conclusão da Oferta
considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a colocação da totalidade das Ações
Suplementares, a Companhia poderá fazer uso de parte dos recursos líquidos da Oferta Primária para
efetuar o pagamento da integralidade do saldo devedor da CCB.
Na data deste Prospecto, além da dívida acima mencionada, a Companhia não possui saldo devedor em aberto
em quaisquer outros instrumentos financeiros que pudessem conferir aos credores prerrogativa de vencimento
antecipado em razão da Oferta ou vencimento antecipado cruzado (cross-default). Para mais informações
sobre o endividamento da Companhia, ver item 10.1(f) do Formulário de Referência.
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As tabelas abaixo resumem os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta:
(1)

Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares

Destinação
Aquisição de terrenos (landbank)..........................................................................
Despesas administrativas, de marketing e de vendas ............................................
Total
(1)
(2)

(2)

(3)

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Valor Estimado
Líquido(1)(2)

90,00%
6,31%
3,69%
100,00%

1.220.642.947,19
85.626.994,13
50.000.000,00
1.356.269.941,32

Sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares

Aquisição de terrenos (landbank)..........................................................................
Despesas administrativas, de marketing e de vendas ............................................
Pagamento antecipado de CRI...............................................................................
Total ......................................................................................................................

(2)

1.016.302.382,49
112.922.486,94
1.129.224.869,43

Com base no Preço por Ação de R$12,75, correspondente ao preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Considerando a dedução dos custos e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.

Destinação

(1)

90%
10%
100,00%

Considerando as Ações Adicionais

Aquisição de terrenos (landbank)..........................................................................
Despesas administrativas, de marketing e de vendas ............................................
Pagamento antecipado de CRI...............................................................................
Total ......................................................................................................................

(2)

Valor Estimado
Líquido (em R$)(1)(2)

Com base no Preço por Ação de R$12,75, correspondente ao preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Considerando a dedução dos custos e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.

Destinação

(1)

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Valor Estimado
Líquido(1)(2)

90,00%
5,58%
4,42%
100,00%

1.017.006.787,84
63.000.754,20
50.000.000,00
1.130.007.542,04

Com base no Preço por Ação de R$12,75, correspondente ao preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Considerando a dedução dos custos e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores que a
Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então
vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências.
Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta
Primária quando de sua efetiva utilização.
A destinação dos recursos da Oferta Primária será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que
a Companhia atua, bem como pelas oportunidades de investimento que forem identificadas pela Companhia,
além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g., como resultado da pandemia COVID-19). Enquanto os
investimentos acima descritos não forem realizados, no curso regular dos negócios da Companhia, os recursos
líquidos captados na Oferta Primária poderão ser investidos em aplicações financeiras que a administração da
Companhia acredita estarem dentro da sua política de investimento, visando a preservação do capital e
investimentos da Companhia com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações
financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha, que poderá
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à sua
estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem de alocação
disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar
emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a instituições
financeiras os quais deverão ser contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para
a Companhia.
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$12,75, correspondente ao preço médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento (redução) de R$89,0 milhões nos recursos líquidos advindos da Oferta.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Por fim, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária
(isto é, decorrentes da eventual colocação das Ações Suplementares), visto que tais recursos líquidos
reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta na situação patrimonial da
Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 97 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e financiamentos
(circulantes e não circulantes), arrendamentos (circulantes e não circulantes) e patrimônio líquido da
Companhia em 30 de junho de 2020, indicando: (i) a posição efetiva em 30 de junho de 2020; e (ii) a posição
ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos da Oferta Primária estimados em (i) R$1.129,2
milhões, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; e (ii) R$1.356,3 milhões, considerando a
colocação das Ações Adicionais, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Após a conclusão da Oferta, considerando a colocação total das Ações inicialmente ofertadas em conjunto
com a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a colocação da totalidade das Ações Suplementares,
os Acionistas Controladores deixarão de deter mais do que 50% do capital votante da Companhia e tal
situação poderá conferir prerrogativa aos credores para decretar o vencimento antecipado da dívida
representada pela Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) emitida pela Companhia em 18 de novembro de 2019,
em favor do Banco Alfa de Investimento S.A., a qual foi lastro de emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“CRI”), e cujo saldo devedor, em 30 de junho de 2020, foi de R$50,0 milhões. A CCB conta
com juros remuneratórios equivalentes a 108% do CDI, tendo seu vencimento em novembro de 2022 e é
avalizada pela Cyrela. O CRI foi emitido pela RB Capital Companhia de Securitização, no valor de
R$50,0 milhões em 18 de novembro de 2019, conta com vencimento em 22 de novembro de 2020,
remuneração correspondente a 108% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo
– Depósitos Interfinanceiros de um dia (base 252) e a CCB como lastro. Neste contexto, caso a Companhia
não obtenha renúncia (waiver) da referida prerrogativa de vencimento antecipado conferida aos titulares dos
CRIs logo após a conclusão da Oferta considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a
colocação da totalidade das Ações Suplementares, a Companhia poderá fazer uso de parte dos recursos
líquidos da Oferta Primária para efetuar o pagamento da integralidade do saldo devedor da CCB.
O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras Selecionadas”
e “10 – Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto, bem
como as informações financeiras consolidadas da Companhia, relativas ao período de seis meses findo em
30 de junho de 2020, as quais se encontram anexas a este Prospecto.
30 de Junho de 2020
Em milhares de Reais (R$)
Empréstimos e financiamentos
(circulante) ...................................................
Empréstimos e financiamentos
(não circulante) ............................................
Arrendamento (circulante)...............................
Arrendamento (não circulante) ........................
Dívida Bruta ...................................................
Patrimônio líquido atribuível a proprietários
da Controladora ............................................
Capital social ...................................................
Transações de capital .......................................
Lucro (Prejuízos) acumulados .........................
Participação de não controladores ...................
Total do patrimônio líquido ..........................
Capitalização Total ........................................
(1)

(2)

(3)
(4)

Efetivo em 30 de Junho
de 2020

Ajustado(1)(2)

Ajustado(1)(3)

138

138

138

50.000
132
1.347
51.617

50.000
132
1.347
51.617

50.000
132
1.347
51.617

185.331
106.517
(3)
78.817
80.925
266.256
317.873

1.314.556
1.235.742
(3)
78.817
80.925
1.395.481
1.447.098

1.542.268
1.463.454
(3)
78.817
80.925
1.623.193
1.674.810

Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em R$1.129,2 milhões, após a dedução de
comissões e despesas (sem considerar a colocação das Ações Adicionais), valor este calculado com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto
médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em R$1.356,3 milhões, após a dedução de
comissões e despesas (considerando a colocação das Ações Adicionais), valor este calculado com base no Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto
médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais.
Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos e patrimônio líquido.
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, conforme estimado neste Prospecto, aumentaria
(reduziria) o valor do patrimônio líquido da Companhia em R$89,0 milhões, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas a serem
pagas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está sujeito,
ainda, a alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão
conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Exceto pelo descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia desde
30 de junho de 2020.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada pela
diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$266,3 milhões, e
o valor patrimonial por Ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$2,50. O referido valor
patrimonial por Ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo
número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Considerando o efeito da colocação das Ações da Oferta Primária (exceto pelas Ações Adicionais e pelas
Ações Suplementares) ao Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço
constante da capa deste Prospecto Preliminar, e após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta,
o patrimônio líquido consolidado da Companhia estimado em 30 de junho de 2020 seria de R$1.395,5
milhões, representando um valor patrimonial de R$6,99 por ação ordinária de emissão da Companhia. Isto
significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por Ação de R$4,49 para os atuais acionistas
da Companhia, e uma diluição percentual no valor do patrimônio líquido por Ação de 45,20% para os
investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta.
A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia consolidado em
30 de junho de 2020, considerando a realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares):
Em R$, exceto (%)
(1)

Preço por Ação .............................................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2020(2) ....................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2020 ajustado para refletir a Oferta ......................................
Aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os atuais acionistas(3) ................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores(4) .............................................................
Percentual de diluição imediata no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta aos novos investidores(5) .....
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

12,75
2,50
6,99
4,49
5,76
45,20%

Considera o Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Considera o número total das Ações na data deste Prospecto.
Para os fins aqui previstos, o aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores representa a diferença entre o valor patrimonial
líquido por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta Primária e o Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações
indicada na capa deste Prospecto a ser pago pelos acionistas e investidores no âmbito da Oferta.
Representa a diferença entre o Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto a ser
pago pelos acionistas e investidores no âmbito da Oferta, e o valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020.
O cálculo do percentual do aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária para novos investidores é obtido por meio da
divisão do valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária para novos investidores pelo Preço por Ação de R$12,75.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não possui relação com o valor
patrimonial das Ações e será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição detalhada do Procedimento de
Bookbuilding e das condições da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à Oferta” na página 39
deste Prospecto.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$12,75, que é o ponto médio da faixa de preço
indicado na capa deste Prospecto Preliminar, após a dedução das comissões e despesas estimadas no âmbito
da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, (i) aumentaria
(reduziria), o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia em R$89,0 milhões; (ii) aumentaria a
diluição do valor patrimonial contábil por Ação aos investidores da Oferta em R$0,55 por Ação.
O valor do patrimônio líquido contábil consolidado da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito,
ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Plano de Opções de Ações
Na data deste Prospecto, a Companhia não possuía Plano de Opção de Ações.
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Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Data

Natureza da
operação

Quantidade de
Ações

02.01.2020

Aumento de Capital

Quotas ordinárias e
preferenciais

31.10.2019

Aumento de Capital

Quotas ordinárias e
preferenciais

Tipo de Ação

Valor Pago
(R$)

Valor Pago por
Ação
(R$)

61.513.112

61.513.112

1,00

44.993.540

44.993.540

1,00

Para mais informações sobre os aumentos de capital realizados pela Companhia, vide item “17.2. Aumentos
do Capital Social”, do nosso Formulário de Referência.
Histórico de grupamento e desmembramentos
A Companhia não realizou desdobramento, grupamento ou bonificação de ações nos últimos três exercícios
sociais ou no exercício social corrente.
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ANEXO
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, REALIZADA EM
7 DE JULHO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA PRIMÁRIA
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DA CYRELA, REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2020, QUE
APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA SECUNDÁRIA
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS DA RH, REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2020, QUE APROVOU
A REALIZAÇÃO DA OFERTA SECUNDÁRIA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVARÁ O
PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES E DO COORDENADOR
LÍDER PARA FINS DO ART. 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS
MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DO GRUPO LAVVI REFERENTES AO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DO GRUPO LAVVI REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
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LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 1º A LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que
se rege pelo presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”)
e pelas demais leis e regulamentações que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo 1º

Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo

Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º

As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições

estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto.
Artigo 2º A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por
deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em
qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º A Companhia tem por objeto social: (i) a incorporação, compra e venda de imóveis prontos ou a
construir, residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, a locação e administração de bens imóveis; (ii) a
construção de imóveis; (iii) a locação de imóveis próprios ou de terceiros; (iv) o desmembramento ou
loteamento de terrenos próprios; (v) o planejamento, a promoção, o desenvolvimento sob regime de
incorporação imobiliária, a venda e compra de unidades habitacionais e/ou comerciais; (vi) a prestação de
serviços em assuntos relativos ao mercado imobiliário; (vii) a administração de carteira de recebíveis de
financiamentos imobiliários ou de empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros; (viii) administrar e
financiar o recebimento integral das parcelas decorrentes do preço de alienação de unidades imobiliárias,
correspondentes ao valor de venda, atualizações monetárias e juros contratados, além da prática de todos os
atos relativos a sua implantação; (ix) a participação em outras entidades como sócia, acionista ou quotista,
qualquer que seja o objeto, no Brasil ou no exterior.
Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5º

O

capital

social

da

Companhia,

totalmente

subscrito

e

integralizado,

é

de

R$106.516.652,00 (cento e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais),
dividido em 106.516.652 (cento e seis milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e cinquenta e duas) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo 1º

É vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.

1
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Parágrafo 2º

O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a cada ação

ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Parágrafo 3º

Todas ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome de

seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com quem
a Companhia mantém contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária
poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais,
conforme venha a ser definido no respectivo contrato, observados os limites máximos fixados pela CVM,
nos termos do parágrafo 3º, do art. 35, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 4º

A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja

colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em
oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei das Sociedades por Ações,
poderá ser realizada sem direito de preferência para os antigos acionistas ou com a redução do prazo
mínimo previsto em lei para o seu exercício.
Artigo 6º A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 1.500.000.000 (um bilhão
e quinhentos milhões) ações ordinárias, excluídas as ações já emitidas, por deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo 1º

O aumento do capital social, dentro de seu capital autorizado, será realizado mediante

deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão,
inclusive preço, prazo e condições de integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a
competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo 2º

Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá, ainda:

(i) deliberar sobre a emissão de ações e de bônus de subscrição; (ii) de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou
de sociedade sob seu controle, direto ou indireto, ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem que
os acionistas tenham direito de preferência na outorga ou subscrição destas ações; (iii) aprovar aumento do
capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações; e
(iv) deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações.
Parágrafo 3º

O Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo

para exercício desse direito pelos acionistas nos aumentos de capital mediante subscrição de ações, de
debêntures conversíveis em ações e de bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, desde
que a colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações,
em oferta pública para aquisição de controle, nos termos do Artigo 172 da Lei das S.A.
Artigo 7º A mora do acionista na integralização do capital subscrito importará a cobrança de juros de 1% (um
por cento) ao mês, atualização monetária com base no IGP-M, na menor periodicidade legalmente aplicável,
e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis.
Artigo 8º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações
para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e
de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
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CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Gerais
Artigo 9º

A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de

acordo com as atribuições e os poderes conferidos pelo presente Estatuto Social e pela legislação e
regulamentação aplicáveis.
Parágrafo 1º

Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal

executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 2º

O disposto no Parágrafo 1º deste Artigo 9º não se aplicará na hipótese de vacância, desde

que a acumulação de cargos mencionada no Parágrafo 1º acima e as respectivas providências sejam
devidamente divulgadas na forma do Regulamento do Novo Mercado e cesse no prazo de até 1 (um) ano.
Parágrafo 3º

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria (“Administradores”) serão

investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio,
observados os termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis, e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Administradores
eleitos.
Parágrafo 4º

Os Administradores da Companhia deverão aderir aos regimentos internos e políticas

vigentes da Companhia, mediante assinatura do respectivo termo de adesão, conforme aplicável.
Parágrafo 5º

Os Administradores, que poderão ser destituídos a qualquer tempo, permanecerão em seus

cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo
Conselho de Administração, conforme o caso. Caso o substituto venha a ser investido, este completará o
mandato do administrador substituído.
Parágrafo 6º

O termo de posse de que trata o Parágrafo 3º acima deverá contemplar, necessariamente,

a sujeição do administrador eleito à cláusula compromissória prevista no Artigo 48 deste Estatuto Social.
Seção II - Conselho de Administração
Subseção I – Composição
Artigo 10. O Conselho de Administração será composto por no mínimo 6 (seis) e no máximo 7 (sete)
membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos.
Parágrafo 1º

Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento),

o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, devendo o enquadramento dos indicados ao
Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os
eleger.
Parágrafo 2º

Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo 1º acima, o

resultado gerar um número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior.
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Parágrafo 3º

Para fins do Estatuto Social, entende-se por "Conselheiros Independentes” aqueles que

atendam aos critérios de independência e enquadramento fixados no Regulamento do Novo Mercado, bem
como, enquanto a companhia possuir acionista controlador, aqueles eleitos mediante as faculdades
previstas nos parágrafos 4º e 5º do art. 141 da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista
controlador.
Subseção II – Eleição
Artigo 11. Ressalvado o disposto no Artigo 12, a eleição dos membros do Conselho de Administração será
realizada pelo sistema de chapas.
Parágrafo 1º

Na eleição de que trata este Artigo 11, somente poderão concorrer as chapas: (i) indicadas

pelo Conselho de Administração; ou (ii) que sejam indicadas, na forma prevista no Parágrafo 3° deste Artigo,
por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.
Parágrafo 2º

O Conselho de Administração deverá, na data da convocação da Assembleia Geral

destinada a eleger os membros do Conselho de Administração (ou em data anterior, caso assim requerido
pela legislação aplicável), disponibilizar na sede da Companhia declaração assinada por cada um dos
integrantes da chapa por ela indicada, contendo: (i) sua qualificação completa, com indicação de pelo
menos um domicílio no qual o administrador receberá as citações e intimações em processos
administrativos e judiciais relativos a atos de gestão; (ii) descrição completa de sua experiência profissional,
mencionando as atividades profissionais anteriormente desempenhadas, a principal atividade profissional
que exerce no momento e, se for o caso, os cargos ocupados em conselhos de administração, fiscal ou
consultivo em outras companhias, bem como escolaridade e qualificações profissionais e acadêmicas;
(iii) declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como
previsto no § 1º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, (iv) informações sobre processos disciplinares
e judiciais transitados em julgado em que tenha sido condenado, incluindo declaração de que não está
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários,
que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º
do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (v) declaração de que atende ao requisito de reputação ilibada
estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) declaração de que não ocupa cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse
conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 das Sociedades por Ações,
ou, na sua impossibilidade, informações detalhadas sobre as razões que impedem tal declaração; e
(vii) confirmação do cumprimento dos requisitos definidos no Regulamento do Novo Mercado,
especialmente o candidato indicado ao cargo de Conselheiro Independente.
Parágrafo 3º

Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor outra chapa para concorrer

aos cargos no Conselho de Administração deverão, juntamente com a proposta de chapa, a ser apresentada
nos termos da regulamentação vigente, encaminhar ao Conselho de Administração: (i) declarações
assinadas individualmente pelos candidatos por eles indicados, contendo as informações mencionadas no
Parágrafo 2º anterior, devendo a divulgação observar os termos da regulamentação vigente; ou,
alternativamente (ii) declarar que obtiveram do indicado a informação de que está em condições de firmar
tal declaração, indicando as eventuais ressalvas.
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Parágrafo 4º

A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo

Conselho de Administração.
Parágrafo 5º

Cada acionista somente poderá votar em uma chapa e os votos serão computados com

observância do Parágrafo 2º do Artigo 5º, sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber
maior número de votos na Assembleia Geral.
Parágrafo 6º

Sempre que forem indicados candidatos de forma individual, a votação não se dará pelo

sistema de chapas e ocorrerá na forma de votação individual de candidatos, observado, para fins de
indicação, o percentual mínimo do capital social aplicável nos termos da legislação e da regulamentação
da CVM.
Artigo 12. Na eleição dos membros do Conselho de Administração, é facultado a acionistas, desde que
observados os percentuais mínimos de participação no capital social previstos na legislação aplicável, requerer
a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da
respectiva Assembleia Geral.
Parágrafo 1º

Instalada a Assembleia Geral, a Mesa promoverá, à vista das assinaturas constantes do Livro

de Presenças e no número de ações de titularidade dos acionistas presentes, o cálculo do número de votos
que caberão a cada acionista.
Parágrafo 2º

Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de voto

múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do Conselho de
Administração os integrantes das chapas de que trata o Artigo 11, bem como os candidatos que vierem a
ser indicados por acionista presente, desde que observado o disposto no Artigo 11, Parágrafo 3º deste
Estatuto Social.
Parágrafo 3º

Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova

votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função
do número de cargos a serem preenchidos.
Parágrafo 4º

Caso a Companhia esteja sob controle de acionista ou grupo de acionistas, acionistas

representando 10% (dez por cento) do capital social poderão requerer, na forma prevista nos Parágrafos
4º e 5º do Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, que a eleição de um dos membros do Conselho de
Administração seja feita em separado, excluído o acionista controlador, não sendo aplicável a tal eleição as
regras previstas no Artigo 11 deste Estatuto Social que sejam com ela incompatíveis.
Artigo 13. O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, seu Presidente e seu
Vice-Presidente, devendo tal eleição ocorrer na primeira reunião após a posse dos Conselheiros ou na primeira
reunião seguinte à ocorrência de vacância desses cargos.
Subseção III – Reuniões e Substituições
Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente ou por 2/3 (dois
terços) de seus membros, mediante notificação escrita, por meio físico ou eletrônico, ou de qualquer outra
forma que permita a comprovação do recebimento pelo destinatário, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados.
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Parágrafo Único Independentemente das formalidades previstas neste Artigo 14, será considerada regular
a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Artigo 15. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus
membros.
Parágrafo 1º

As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho

de Administração e secretariadas por quem ele indicar.
Parágrafo 2º

Nenhum membro do Conselho de Administração poderá participar de deliberações e

discussões do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos da administração da Companhia ou das
sociedades por ela controladas, exercer o voto ou, de qualquer forma, intervir nos assuntos em que esteja,
direta ou indiretamente, em situação de interesse conflitante com os interesses da Companhia ou de suas
controladas, nos termos da legislação aplicável.
Parágrafo 3º

Salvo exceções expressas neste Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração

serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes às reuniões. Em caso de empate, o Presidente
do Conselho de Administração terá voto de qualidade.
Parágrafo 4º

O Presidente da Companhia, ou seu substituto, participará das reuniões do Conselho de

Administração, ausentando-se, quando solicitado.
Artigo 16. Ressalvado o disposto na legislação aplicável e observado o previsto no Parágrafo Único deste
Artigo 16, ocorrendo vacância no cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado
pelos conselheiros remanescentes, e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, quando deverá ser
eleito o Conselheiro que completará o mandato do substituído. Ocorrendo vacância da maioria dos cargos do
Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do evento,
Assembleia Geral para eleger os substitutos, os quais deverão completar o mandato dos substituídos.
Parágrafo Único Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o
Vice-Presidente ocupará o cargo vago até a eleição de novo Presidente, respeitada a limitação prevista no
Artigo 9, Parágrafo 2º deste Estatuto Social.
Artigo 17. No caso de ausência, o Conselheiro ausente poderá ser representado nas reuniões do Conselho
de Administração por outro Conselheiro indicado mediante manifestação escrita, por meio físico ou eletrônico,
entregue, na data da reunião, ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da Mesa, caso
este não seja o Presidente do Conselho de Administração, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto
do Conselheiro ausente.
Parágrafo 1º

Caso o Conselheiro a ser representado seja Conselheiro Independente, o Conselheiro que

o representar também deverá se enquadrar na condição de Conselheiro Independente, salvo se os termos
de seu voto já estiver previamente definido.
Parágrafo 2º

No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, suas funções

serão exercidas, em caráter temporário, pelo Vice-Presidente.
Parágrafo 3º

Em caso de ausência ou impedimento temporário do Vice-Presidente, competirá ao

Presidente indicar, dentre os demais membros do Conselho de Administração, seu substituto.
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Artigo 18. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da
Companhia. Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio
de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação do Conselheiro e a comunicação com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso,
os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de
Administração poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio físico ou eletrônico.
Parágrafo 1º

Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os

Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do
Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem
remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifestado na forma do caput,
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia
física ou eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao livro logo após a
transcrição da ata.
Parágrafo 2º

Deverão ser arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do

Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante
terceiros.
Parágrafo 3º

O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com

a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a
estes, entretanto, o direito de voto.
Subseção IV – Competência
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas
controladas, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de
outras atribuições que lhe sejam atribuídas pela legislação e regulamentação aplicável, por este Estatuto Social,
pelo Regulamento do Novo Mercado, pelas políticas e regimentos da Companhia, e por acordos de acionistas
arquivados na sede da Companhia:
(i)

aprovação de plano de negócios e/ou de orçamento anuais da Companhia, com as principais

métricas operacionais e financeiras a serem observadas em cada exercício, bem como acompanhamento
do referido plano de negócios e/ou orçamento anual, no mínimo, trimestralmente, com o objetivo de
verificar a aderência ao plano de negócios e/ou ao orçamento anual traçado, bem como avaliar eventuais
desvios aos mesmos;
(ii)

celebração de qualquer contrato ou assunção de qualquer obrigação pela Companhia ou uma

controlada da Companhia (a) cujo valor envolvido supere o montante de R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), ou (ii) independentemente de valor envolvido, se não diretamente relacionado
ao objeto social da Companhia ou da controlada da Companhia;
(iii)

celebração de qualquer contrato financeiro (inclusive empréstimos, mútuos, emissão de

debêntures, CRIs e financiamento) pela Companhia ou uma controlada da Companhia, exceto no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH);
(iv)

concessão pela Companhia ou por uma controlada da Companhia de quaisquer avais, fianças ou

outras garantias, independentemente do valor objeto da garantia, exceto quando tais avais, fianças ou
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garantias sejam prestadas no contexto de obrigações da Companhia ou de controlada da Companhia
aprovadas do inciso (iii) acima;
(v)

investimento, aquisição, contratação ou obrigação de aquisição pela Companhia ou controlada da

Companhia, de qualquer forma de participação no capital social de outra sociedade, independentemente
do valor envolvido;
(vi)

emissão, resgate ou recompra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia que não

estejam previstos no plano de negócios ou orçamento anual da Companhia;
(vii)

aquisição, alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia ou de uma

controlada da Companhia, cujo valor individual e/ou conjunto de todas as operações, seja superior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
(viii)

locação de imóveis, inclusive contratos de arrendamento (leasing) e a alienação fiduciária em

garantia e assinatura de contratos de compromisso para tais operações;
(ix)

celebração, alteração ou rescisão de contratos que envolvam quaisquer direitos de participações

ou remunerações vinculadas aos resultados ou vendas da Companhia ou controladas da Companhia;
(x)

manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(xi)

eleição e destituição dos membros da Diretoria da Companhia e de controladas da Companhia,

bem como a fixação de suas atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social;
(xii)

fiscalização da gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia,

solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos, tais
como, instalação de auditoria interna ou por empresa especializada;
(xiii)

deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do Artigo

132 da Lei das Sociedades por Ações;
(xiv)

escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto na

legislação aplicável;
(xv)

deliberar sobre os temas do Artigo 6º, Parágrafos 1º e 2º deste Estatuto Social, fixando as condições

de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o
direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, nos termos
do Artigo 6º, Parágrafo 3º deste Estatuto Social;
(xvi)

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, bem como sobre a

emissão de notas promissórias, commercial papers, bonds ou notes para distribuição pública ou privada;
(xvii)

deliberar sobre a criação dos comitês de assessoramento e a eleição de seus membros;

(xviii)

aprovar as atribuições e orçamentos: (a) da área de auditoria interna e, diretamente ou por meio

do comitê de auditoria, receber o reporte daquela área, avaliando, ao menos anualmente, se a sua estrutura
e orçamento são suficientes ao desempenho de suas funções; (b) do comitê de auditoria, observado o
disposto no Regulamento do Novo Mercado; e (c) de outros comitês de assessoramento, se e quando
instaurados;
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(xix)

aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura administrativa,

incluindo, mas não se limitando ao: (a) Código de Conduta e Ética; (b) Política de Remuneração; (c) Política
de Indicação e Preenchimento de Cargos de Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e
Diretoria; (d) Política de Gerenciamento de Riscos; (e) Política de Transações com Partes Relacionadas;
(f) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (g) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, desde
que obrigatórios pela regulamentação aplicável; e
(xx)

elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer oferta

pública de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, 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 da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em
relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA
disponíveis no mercado.
Artigo 20. Compete ao Presidente do Conselho de Administração representar o Conselho de Administração
nas Assembleias Gerais ou, em caso de sua vacância, ao Vice-Presidente.
Seção III - Da Diretoria
Subseção I – Composição e Reuniões
Artigo 21. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) diretores,
acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada a cumulação de mais
de um cargo por qualquer Diretor, sendo designados: (a) 1 (um) Diretor Presidente; (b) 1 (um) Diretor
Financeiro; (c) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores; e (d) os demais como Diretor sem designação.
Artigo 22. O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Os
Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
Subseção II – Competência
Artigo 23. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei, por este Estatuto Social,
pelas políticas e regimentos da Companhia ou por acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia,
seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas
funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à consecução
dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social, das políticas e regimentos da
Companhia e de acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia quanto à forma de representação, à
alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo 1º

Compete ao Diretor Presidente coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das

atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das funções, atribuições e poderes
a ele confiados pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas
pelo Conselho de Administração: (i) superintender as atividades de administração da Companhia,
coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; (ii) propor, sem exclusividade de
iniciativa, ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada Diretor no momento de sua
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respectiva eleição; (iii) em conjunto com o Diretor Financeiro, elaborar e apresentar, anualmente, ao
Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; e (v) administrar
os assuntos de governança corporativa, jurídica e compliance em geral.
Parágrafo 2º

Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser compelidas

pelo Conselho de Administração: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas às operações de natureza financeira da Companhia e controladas; (ii) propor alternativas de
financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia e controladas; (iii) em conjunto
com o Diretor Presidente, elaborar e apresentar, anualmente, ao Conselho de Administração o plano anual
de negócios e o orçamento anual da Companhia; (iv) elaborar e acompanhar os planos de negócios,
operacionais e de investimentos da Companhia e controladas ou coligadas; (v) representar a Companhia
perante instituições financeiras, observado, contudo, o disposto no Artigo 26 abaixo; (vi) administrar o caixa
e as contas a pagar e a receber da Companhia e controladas; (vii) dirigir as áreas contábil, de planejamento
financeiro, fiscal/tributária, faciliteis e compras da Companhia e controladas; (viii) submeter, anualmente, à
apreciação do Conselho de Administração, as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e
suas controladas ou coligadas, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício
anterior da Companhia e suas controladas e coligadas de forma consolidada; (ix) sugerir e acompanhar
oportunidades de fusões e aquisições, (x) planejar, definir e coordenar o dia a dia da Companhia no âmbito
administrativo; (xi) planejar, definir e coordenar a infraestrutura do escritório; e (xii) apresentar
trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-financeiro e patrimonial ("ITR")
detalhado da Companhia consolidado com suas controladas e coligadas.
Parágrafo 3º

Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe

venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração: (i) representar a Companhia perante os órgãos
de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do
Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de
mercados de balcão organizados); (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM, ao Banco Central
do Brasil, às entidades administradoras de mercados organizados nas quais a Companhia venha a ter seus
valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de
capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) monitorar o cumprimento das obrigações
dispostas no Estatuto Social pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho
de Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; (iv) tomar providências para
manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e (v) reportar ao Diretor Presidente
qualquer situação relativa às questões referentes a relações com investidores da Companhia.
Parágrafo 4º

Compete aos Diretores sem designação específica demais atos de gestão da Companhia,

conforme atribuições que poderão ser definidas pelo Conselho de Administração.
Subseção III - Substituição e Vacância da Diretoria
Artigo 24. O Diretor Presidente será substituído: (i) em caso de ausência ou impedimento por período de
até 30 (trinta) dias, pelo Diretor Financeiro ou por qualquer diretor por ele indicado; (ii) em caso de
afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias e inferior a 120 (cento e vinte) dias, pelo Diretor Financeiro
ou por qualquer outro diretor designado pelo Conselho de Administração; e (iii) em caso de afastamento por
prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser
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convocado para promover a eleição de novo Diretor Presidente, conforme os procedimentos estabelecidos
neste Estatuto Social.
Artigo 25. Os demais Diretores serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de
afastamento por prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias, pelo Diretor Financeiro ou por qualquer diretor
indicado pelo Diretor Presidente; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo
Diretor, conforme os procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social.
Subseção IV- Representação da Companhia
Artigo 26. Ressalvadas as regras constantes da política de alçadas financeiras da Companhia e os casos
previstos nos Parágrafos deste Artigo 26, a Companhia será representada e somente será considerada
validamente obrigada por ato ou assinatura:

(i)

de 2 (dois) Diretores, assinando em conjunto;

(ii)

de qualquer 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; ou

(iii)

de 2 (dois) procuradores com poderes específicos.

Parágrafo 1º

Os atos para os quais este Estatuto Social exija autorização prévia do Conselho de

Administração somente serão válidos uma vez preenchido esse requisito.
Parágrafo 2º

É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer Diretor,

procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações
estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará
sujeito o infrator deste dispositivo.
Artigo 27. Exceto se de outra forma previsto neste Estatuto Social, as procurações serão sempre outorgadas
ou revogadas por 2 (dois) Diretores, que estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-se as
outorgadas para fins judiciais, terão sempre prazo determinado de vigência.
CAPÍTULO IV
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 28. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o
encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas no Artigo 132 da Lei das
Sociedades por Ações e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem.
Parágrafo 1º

A Assembleia Geral é competente para decidir sobre todos os atos relativos à Companhia,

bem como para tomar as decisões que julgar conveniente à defesa de seus interesses.
Parágrafo 2º

A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser simultânea e

cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local e data e instrumentadas em ata única.
Parágrafo 3º

A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou

mediante deliberação da maioria dos membros do Conselho de Administração ou, ainda, nas hipóteses
previstas no parágrafo único do Artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações.
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Parágrafo 4º

Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e nas demais

regulamentações aplicáveis, as reuniões das Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo,
15 (quinze) dias corridos de antecedência para primeira convocação e, no mínimo, 8 (oito) dias corridos de
antecedência para segunda convocação.
Parágrafo 5º

Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser

colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do primeiro anúncio
de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a legislação ou a regulamentação vigente exigirem sua
disponibilização em prazo maior.
Parágrafo 6º

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas

representando ao menos 25% (vinte e cinco por cento) do capital social, salvo quando a lei exigir quórum
mais elevado; e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.
Parágrafo 7º

A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma deste Estatuto se instalará,

em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do
capital social, mas poderá instalar-se em segunda convocação com qualquer número de presentes.
Parágrafo 8º

A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração. Na

ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será presidida pelo
Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou, em sua ausência, por quem o Presidente do Conselho
de Administração indicar. O Presidente da Mesa escolherá um dos presentes para secretariá-lo.
Parágrafo 9º

Caberá exclusivamente ao Presidente da Mesa, observadas as normas estabelecidas pelo

presente Estatuto Social, resolver qualquer controvérsia relativa ao número de votos de cada acionista,
decisão da qual caberá recurso imediato à mesma Assembleia Geral, em cuja deliberação não poderá votar
a parte interessada.
Artigo 29. Antes de instalar-se a Assembleia Geral, os acionistas devidamente identificados assinarão o "Livro
de Presença de Acionistas", informando seu nome e residência e a quantidade de ações de que forem titulares,
observado, ainda, o disposto artigo 31, parágrafo 3º abaixo.
Parágrafo 1º

O "Livro de Presença de Acionistas" será encerrado pelo Presidente da Mesa, logo após a

instalação da Assembleia Geral.
Parágrafo 2º

Os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral após o encerramento do "Livro de

Presença de Acionistas" poderão participar da Assembleia Geral, mas não terão direito de votar em qualquer
deliberação social.
Artigo 30. A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na Assembleia Geral,
com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, cabendo ao acionista apresentar: (i) comprovante
expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do Artigo 126 da Lei
das Sociedades por Ações, datado de até 5 (cinco) dias anteriores à data de realização da Assembleia Geral,
podendo a Companhia dispensar a apresentação desse comprovante; e (ii) instrumento de mandato e/ou
documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista. O acionista ou seu representante
legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.
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Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer presencialmente à
Assembleia Geral munido dos documentos referidos no caput, até o momento da abertura dos trabalhos
em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Artigo 31. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se
computando os votos em branco, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto no Parágrafo
2º do Artigo 5º.
Parágrafo 1º

A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes

do respectivo edital de convocação, sendo vedada a aprovação de matérias sob rubrica genérica.
Parágrafo 2º

Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será assinada

pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes, sendo permitida a lavratura da ata em forma de
sumário, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 3º

O registro em ata dos acionistas que tenham participado por meio de boletim de voto a

distância ou sistema eletrônico de participação a distância (nos termos do artigo 21-C da Instrução CVM
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada) será realizado pelo presidente da mesa e o
secretário, cujas assinaturas poderão ser feitas por meio de certificação digital ou reconhecidas por outro
meio que garanta sua autoria e integridade em formato compatível com o adotado pela Companhia para
a realização da assembleia.
Artigo 32. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas na legislação e
regulamentação aplicáveis ou neste Estatuto:

(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

(ii)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como definir o número de

cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração da Companhia;

(iii)

reformar o Estatuto Social;

(iv)

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;

(v)

atribuir bonificações em ações;

(vi)

aprovar planos de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e empregados

e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e empregados
de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;

(vii)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro

líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, com
base nas demonstrações financeiras anuais;

(viii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a distribuição de
dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, que excedam o dividendo obrigatório estabelecido
no Artigo 38,Ѵ§ 3º, deste Estatuto Social de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ou pagamento
de juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais;
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(ix)

deliberar sobre aumento de capital (exceto aquele aprovado dentro do capital autorizado, pelo

Conselho de Administração) ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que envolva
resgate ou amortização de ações, em conformidade com as disposições deste Estatuto Social e de
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia;

(x)

eleger o liquidante, bem como instalar e eleger os membros do Conselho Fiscal que deverá

funcionar no período de liquidação;

(xi)

aprovar, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a dispensa da realização de OPA em

caso de saída do Novo Mercado; e

(xii)

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, dos

comitês de assessoramento, e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado.
Parágrafo Único. Para fins do Artigo 221 da Lei das Sociedades por Ações, a deliberação acerca da
transformação da Companhia prevista no item (iv) deste Artigo 32 observará o quórum de aprovação
previsto no Artigo 31 deste Estatuto Social.
Artigo 33. A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive o de voto, do acionista
que deixar de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária.
Parágrafo 1º

Os acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social, poderão

convocar a Assembleia Geral mencionada no caput deste Artigo quando o Conselho de Administração não
atender, no prazo de 8 (oito) dias de seu recebimento, a pedido de convocação que apresentarem, com a
indicação da obrigação descumprida e a identificação do acionista inadimplente.
Parágrafo 2º

Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos direitos do acionista também

estabelecer, entre outros aspectos, o alcance e o prazo da suspensão, sendo vedada a suspensão dos
direitos que a lei reconhece como essenciais.
Parágrafo 3º

A suspensão de direitos cessará logo que cumprida a obrigação.

Artigo 34. É vedado a qualquer acionista intervir em qualquer deliberação em que tiver ou representar
interesse conflitante com o da Companhia. Considerar-se-á abusivo, para fins do disposto no Artigo 115 da
Lei das Sociedades por Ações, o voto proferido por acionista em deliberação que possa beneficiá-lo de modo
particular ou em que tenha ou represente interesse conflitante com o da Companhia.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 35. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será
composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, todos
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para
mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto,
instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo 1º

O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na primeira reunião do

órgão após sua instalação.
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Parágrafo 2º

A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo

respectivo, em livro próprio, observados os termos previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3,
bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia deverão aderir às políticas vigentes da

Companhia, mediante assinatura do respectivo termo, conforme aplicável.
Parágrafo 4º

O termo de posse de que trata o Parágrafo 2º acima deverá contemplar, necessariamente,

a sujeição do membro do Conselho Fiscal eleito à cláusula compromissória prevista no Artigo 48 deste
Estatuto Social.
Parágrafo 5º

Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões

consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo
suplente.
Parágrafo 6º

Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente

ocupará seu lugar. Não havendo suplente, por qualquer motivo, a Assembleia Geral será convocada para
proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Parágrafo 7º

Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele

que: (i) seja inelegível nos termos da lei; (ii) ocupe cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; (iii) tenha
interesse conflitante com a Companhia; membros de órgãos de administração e empregados da
Companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de
administrador da Companhia.
Artigo 36. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e
analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
Parágrafo 1º

Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada

a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º

O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus

membros.
Parágrafo 3º

Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de

Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.

CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS
Artigo 37. O exercício fiscal terá início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando
serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras.
Parágrafo 1º

As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por auditores

independentes registrados na CVM.
Parágrafo 2º

A Companhia poderá: (i) levantar balanços intercalares ou intermediários, semestrais,

trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros
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verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intercalares ou
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.
Parágrafo 3º

Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio

poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no Artigo 38 abaixo.
Parágrafo 4º

Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da

Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro
líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 38. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo 1º

Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma

participação nos lucros dentro dos limites estabelecidos no artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e
neste Estatuto Social.
Parágrafo 2º

(i)

O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da

reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da
reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do Artigo 182
da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória
a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii)

uma parcela, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar à

formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios
anteriores, nos termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii)

uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas,

observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º deste Artigo 37;

(iv)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 3º

deste Artigo 38, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,
observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

(v)

uma parcela, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, reter com

base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades
por Ações;

(vi)

a Companhia poderá manter a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de

Investimento”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas
empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação
de novos empreendimentos, a qual será formada com até 100% (cem por cento) do lucro líquido que
remanescer após as deduções legais e estatutárias, até o limite de 100% (cem por cento) do capital
social, observado que o saldo desta Reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros,
excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar
100% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia; e
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(vii)

o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais.

Parágrafo 3º

Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual

de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
(i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reserva
para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância
destinada aos dividendos intercalares.
Parágrafo 4º

O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido

realizado, nos termos da legislação aplicável.
Artigo 39. Por proposta aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, a
Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes
últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser
imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Parágrafo 1º

Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição

dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual
saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a
Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
Parágrafo 2º

O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no

decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício
social ou no exercício seguinte.
Artigo 40. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive
as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Artigo 41. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da
data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE E SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 42. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do
controle se obrigue a efetivar uma OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e regulamentação vigentes
e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
alienante.
Artigo 43. A saída da Companhia do Novo Mercado, seja por ato voluntário, compulsório ou em virtude de
reorganização societária, deve observar as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 44. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo
Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada
pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta,
e observar os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, o pedido de nova
avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações; (ii) acionistas titulares de mais
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de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou concordar
expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das ações.
Parágrafo Único A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização
de OPA mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado e do inciso (xi) do Artigo 32 deste Estatuto.
Artigo 45. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de uma das
finalidades previstas neste Capítulo no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das Sociedades por Ações ou
na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as
modalidades de oferta pública, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da
CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 46. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização de oferta pública de aquisição prevista
neste Estatuto, no Regulamento do Novo Mercado, na legislação societária ou na regulamentação emitida pela
CVM poderão assegurar sua liquidação por intermédio de qualquer acionista ou de terceiros. A Companhia ou
o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública até que esta seja
concluída com observância das regras aplicáveis.
CAPÍTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO
Artigo 47. A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, o Conselho Fiscal para
tal finalidade.
CAPÍTULO IX
DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 48. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal efetivos e
suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com
ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, na
Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Parágrafo 1º

A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como

à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado
por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá
lugar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A
arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e
julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.
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Parágrafo 2º

Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência

pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário, na forma do
item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 49. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente
vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar
declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede
social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão
de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo
que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas.
Artigo 50. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 51. Observado o disposto no Artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela
Assembleia Geral.
Artigo 52. As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações, observarão ao disposto no presente
Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado e na legislação vigente.
Artigo 53. As disposições advindas do Regulamento do Novo Mercado previstas neste Estatuto Social, tais
como: os parágrafos 1º e 2º do Artigo 1º, os parágrafos 2º e 3º do Artigo 9º, o parágrafo 3º do Artigo 10, o
item (xx) do Artigo 19, os itens (xi) e (xii) do Artigo 32, o Capítulo VII e o Capítulo IX, somente terão eficácia a
partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a
Companhia e a B3.

*****
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CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ nº. 73.178.600/0001-18
NIRE 35.300.137.728
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de julho de 2020, às 10:00

horas, realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº. 3.600, 12º andar, sala 12, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04.538-132 excepcionalmente
fora da sede da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (“Companhia”).
2.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada por estarem presentes a totalidade dos

membros da Diretoria.
3.

INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Instalada em primeira convocação ante a presença

da totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Efraim Schmuel Horn, Raphael Abba Horn,
Miguel Maia Mickelberg, Felipe Russo de Almeida Cunha e Antonio Carlos Zorzi
(“Diretores”).
4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. RAPHAEL ABBA

HORN , que convidou a mim, MIGUEL MAIA MICKELBERG, para secretariá-lo.
5.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros da Diretoria da Companhia para

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a orientação de voto da Companhia nas
deliberações sobre a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.346,
8ºandar, conjunto 84 – Parte, Consolação, CEP: 01228-200, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 26.462.693/0001-28 (“Lavvi”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, em regime de garantia firme de liquidação, em conformidade com os
procedimentos estabelecidos pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normas aplicáveis (“Oferta”);
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(ii) alienação de Ações de titularidade da Companhia em distribuição secundária no âmbito
da Oferta; (iii) autorizar a diretoria a fixar a quantidade de Ações de titularidade da
Sociedade a ser alienada e o preço por Ação da Oferta.
6.

DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias constantes na ordem do dia, por

unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros da Diretoria presentes
aprovaram, nos termos e para os fins do art. 31, VI do Estatuto da Companhia:
6.1 A orientação de voto favorável pela Companhia nas deliberações sobre a
realização da Oferta, conforme aplicável;
6.2. A alienação de Ações de titularidade da Companhia em distribuição secundária no
âmbito da Oferta;
6.3. Autorizar a diretoria a fixar a quantidade de Ações de titularidade da Sociedade a
ser alienada e o preço por Ação da Oferta.
7.

ATA NA FORMA DE SUMÁRIO: Os Diretores, por unanimidade, deliberaram pela

lavratura da presente ata na forma de sumário, sendo dispensada a leitura dos documentos
relacionados a ordem do dia por já serem de seu conhecimento.
8.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem

dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presenta ata no livro próprio, a
qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
Mesa:
_________________________________
__
_______________

________________________________
________________

RAPHAEL ABBA HORN

MIGUEL MAIA MICKELBERG

Presidente

Secretário
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LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 26.462.693/0001-28
NIRE [Ń]
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [Ń] DE [Ń] DE 2020
Data, Hora e Local: No dia [Ń] de [Ń] de 2020, às [Ń] horas, na sede social da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.346, 8º andar, conjunto 84 – Parte, Consolação, CEP 01228200.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Parágrafo Único do
Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Sr. Elie Horn – Presidente; e Sra. Ana Paula Patara Quintaes – Secretário.
Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a fixação e justificativa do preço de emissão das
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada
no Brasil, com esforços de colocação no exterior, conforme os termos e condições aprovados na
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de julho de 2020 (“Oferta”);
(ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, e a
quantidade de Ações a serem emitidas, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no
parágrafo 3º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (iii) o prospecto definitivo e o Final
Offering Memorandum a serem utilizados na Oferta; (iv) a homologação do aumento de capital
social da Companhia; (v) a celebração dos documentos relacionados à Oferta; e (vi) a autorização
para a Diretoria praticar todos e quaisquer atos necessários: (a) à realização do aumento do capital
social da Companhia e emissão das Ações; (b) à realização da Oferta; e (c) ao cumprimento das
deliberações tomadas nesta reunião do Conselho de Administração da Companhia.
Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros
do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem
quaisquer restrições:
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(i)

a fixação do preço de emissão de R$[Ń] ([Ń]) por Ação (“Preço por Ação”). O Preço

por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido por instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores institucionais, em
conformidade com o artigo 44 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), justificando-se a escolha do critério de
determinação do Preço por Ação nos termos do artigo 170, parágrafo 1°, inciso III, da Lei
das Sociedades por Ações, tendo em vista que tal Preço por Ação não promoverá diluição
injustificada dos acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações a serem
subscritas e/ou adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding,
o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intenções
de investimento no âmbito da Oferta;
(ii)

o aumento do capital social da Companhia, em decorrência da deliberação constante

do item “i” acima, que é aprovado dentro do limite do seu capital autorizado e passará de
R$106.516.652,00 (cento e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta
e dois reais), dividido em 106.516.652 (cento e seis milhões, quinhentas e dezesseis mil,
seiscentas e cinquenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, para R$[Ń] ([Ń]), mediante a emissão de [Ń] ([Ń]) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$[Ń] ([Ń]), que serão
objeto da Oferta, passando o número de ações da Companhia de 106.516.652 (cento e seis
milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e cinquenta e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, para [Ń] ([Ń]) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, com exclusão do direito de preferência dos
acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I do
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e no parágrafo 3º do artigo 6º do Estatuto
Social da Companhia. As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens
e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o direito de
participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas
conferidas as ações ordinárias, conforme o caso, e darão, ainda, o direito ao recebimento
integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados a partir da divulgação do anúncio de início de distribuição pública de ações. O
aumento do capital social da Companhia deliberado pelo Conselho de Administração
dentro do limite de seu capital autorizado não requer reforma estatutária, de modo que o
Conselho de Administração submeterá oportunamente à Assembleia Geral de Acionistas a
proposta de alteração do Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social da
Companhia;
(iii)

o prospecto definitivo e o Final Offering Memorandum a serem utilizados na Oferta;
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(iv)

a homologação do aumento do capital social aprovado conforme item “ii”, no

montante de R$[Ń] ([Ń]), mediante a emissão de [Ń] ([Ń]) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(v)

a autorização para que a Diretoria da Companhia celebre todos os documentos

relacionados à Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao: (a) Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A., entre a Companhia, os acionistas vendedores, os
Coordenadores da Oferta e, como interveniente anuente, a B3 (“Contrato de Distribuição”);
(b) Placement Facilitation Agreement, entre a Companhia, os acionistas vendedores e os
Agentes de Colocação Internacional (“Placement Facilitation Agreement”); (c) contrato de
estabilização, a ser celebrada com o agente estabilizador; e (d) Contrato Restritivo de Venda
de Ações com os Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional da Oferta
(“Contrato de Lock-Up”)]; e
(vi)

a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os demais atos e

assine todos os demais documentos necessários: (a) à realização do aumento do capital
social da Companhia; (b) à realização da Oferta; e (c) ao cumprimento das deliberações
tomadas nesta reunião do Conselho de Administração da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a
presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.
Mesa: Sr. Elie Horn – Presidente; e Sra. Ana Paula Patara Quintaes – Secretária.
Membros do Conselho de Administração: (i) Elie Horn (Presidente); (ii) Ralph Horn (VicePresidente); (iii) Miguel Maia Mickelberg; (iv) Ovadia Horn; (v) Daniella Sasson; e (vi) Nessim Abadi.
A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, [Ń] de [Ń] de 2020
Mesa:
Elie Horn

Ana Paula Patara Quintaes

Presidente

Secretária

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A. realizada em [Ń] de [Ń] de 2020)
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538133, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 30.306.294/0002-26, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de instituição intermediária líder
(“Coordenador Líder”) da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários
S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a
ser realizada no Brasil, com esforços de colocações das Ações no exterior, compreendendo (i) a
distribuição primária de ações de emissão da Companhia; e (ii) a distribuição secundária de ações
de emissão da Companhia e de titularidade dos acionistas vendedores identificados no “Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” (“Acionistas Vendedores”, “Prospecto
Preliminar” e Oferta”, respectivamente), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), declarar o quanto segue:
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, iniciada
em 08 de junho de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(iii)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015,
com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos;

(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes
consideraram relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e os
Acionistas Vendedores;

(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a
Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado, para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, todos os documentos, bem como
prestaram todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia,
com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a
Oferta; e
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(vii)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do
Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara
que:
I.

declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações
prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar
(incluindo seus anexos) e as informações a serem prestadas no Prospecto Definitivo
(incluindo seus anexos), serão, nas datas de suas respectivas divulgações, verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações prestadas ao mercado durante
todo prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização
do registro da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o
Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

II.

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, dos valores mobiliários ofertados, da Companhia, suas atividades,
sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes a sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes; e

III.

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando a Instrução CVM 400.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
BANCO BTG PACTUAL S.A.

____________________________________
Nome:
Cargo:

______________________________________
Nome:
Cargo:

2
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi”), atualmente denominada Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S/A, vêm por meio deste apresentar os resultados da Companhia e suas
controladas para o período de seis meses findos em 30 de junho de 2020.
Em 02 janeiro de 2020, a Lavvi teve seu capital social aumentado pela conferência, por seus
controladores, de participação societária na Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo que a
partir deste ato societário, a Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. passou a deter o controle, com
50,98% do capital social da sociedade. Adicionalmente, em 02 de janeiro de 2020, em virtude de os
acionistas buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento da Lavvi nas atividades
operacionais e financeiras da Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda., por meio da terceira
alteração contratual e alteração de certos aspectos de governança dessa sociedade, o controle foi
retomado pela Lavvi (tendo sido controlada por sua controladora em comum durante o período de 29
de março de 2018 a 1º de janeiro de 2020).
A Lavvi, ao longo dos últimos três anos de operação, proporcionou a região metropolitana de São Paulo
grandes lançamentos imobiliários, sendo um dos produtos entregue no final de 2019 e demais
produtos em fase de construção. Com os projetos, a Lavvi atingiu um VGV acumulado lançado de R$1,1
bilhão (R$805 milhões participação da Lavvi).
A Lavvi tem por excelência a assertividade na escolha dos terrenos e produtos a serem incorporados.
Mantendo o foco na qualidade e rentabilidade de nossos produtos, atrelados a um ótimo desempenho
comercial, conseguimos ao longo de nossa trajetória um dos melhores VSO`s do mercado (ver gráfico
em Desempenho Operacional).
Esse primeiro semestre foi marcado pela crise causada pelo COVID-19, que desde o início desse ano
tem afetado não só o cotidiano das pessoas, como também a economia e os negócios.
Por outro lado, os impactos da crise nas operações da Lavvi foram suaves, como detalhamos a seguir:
·

Mantivemos nossos canteiros de obra em operação e dentro dos cronogramas previstos de
entrega, levando em consideração todas as orientações da OMS (Organização Mundial da
Saúde) quanto a higiene, saúde e distanciamento;

·

Tivemos um pequeno aumento nas solicitações de renegociações por parte de clientes durante
o mês de março e início de abril, que consistiu basicamente na postergação de parcelas sem
deterioração da qualidade da carteira de recebíveis e que reduziu quantitativamente a partir
de maio;

3
163

·

Apesar do pequeno aumento da inadimplência e pedidos de renegociação, não tivemos
impactos significativos em nosso volume de vendas contratadas, tendo observado redução nas
vendas entre os meses de março e abril e com a respectiva retomada entre os meses de maio
e junho;

·

Adoção de home office para equipe de nosso escritório, e no pico da crive em março, adotamos
também a antecipação de férias de alguns colaboradores.

Continuamos resilientes nesse momento e com olhar no longo prazo, buscando as melhores
oportunidades de negócio.

*******
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DESEMPENHO OPERACIONAL
Indicadores Financeiros

(Em milhares de reais, exceto %)
Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
Lucro (prejuízo) Líquido
Margem Líquida
Lucro Bruto Ajustado¹
Margem Bruta Ajustada²
EBITDA Ajustado3
Margem EBITDA Ajustado4
Dívida (Disponibilidade) Líquida5
Dívida Bruta5
ROAE6
Venda Sobre Oferta (VSO)7

Período de seis meses findo
em 30 de junho de
2020

2019

93.743

85.636

38.537

31.705

41,1%

37,0%

28.834

20.245

30,8%

23,6%

38.889

31.705

41,5%

37,0%

31.070

21.474

33,1%

25,1%

13.972

(28.908)

51.617

1.583

30,5%

49,5%

20,3%

70,0%

1 Lucro Bruto Ajustado: é uma medida não contábil utilizada pela Companhia que é calculado através do Lucro Bruto
da Companhia adicionado dos custos financeiros dos financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos
dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. A reconciliação está
demonstrada no Anexo I deste relatório.

2 Margem Bruta Ajustada: é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita Operacional Líquida. A
reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.
3 EBITDA Ajustado: é calculado através do EBITDA adicionado dos custos dos encargos financeiros no que tange sobre

os financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme
a proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a Margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão
entre o EBITDA Ajustado e a Receita operacional líquida. A reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.

4 Margem EBITDA Ajustado: consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida da
Companhia. A reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.
5 Dívida (Disponibilidade) Líquida: equivale à Dívida Bruta (soma de empréstimos, financiamentos, financiamento por
arrendamento circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras. Para mais informações sobre a Dívida (Disponibilidade) Líquida.

6 ROAE ( Return on Average Equity ): é o lucro líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela média
entre o Patrimônio Líquido do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da Companhia.
7 VSO (Venda sobre Oferta): é a venda líquida dividido pelo estoque do período anterior mais as unidades lançadas
do período.
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Lançamentos
A Companhia lançou, desde segundo semestre de 2016, 8 produtos na região metropolitana de São
Paulo, a saber:

Empreendimento
Praça Piratininga (1)
Praça Mooca

(1)

Movva

Trimestre

VGV Total
(R$ MM)

Area Útil
(m2)

Unid.

Segmento

%
GRUPO

2T16

110,6

18.000

396

Médio

51%

2T17

152,6

26.167

400

Médio

51%

4T17

47,8

9.112

258

Médio

100%

Palazzo Vila Mariana

2T18

157,7

12.855

99

Alto Padrão

80%

Condomínio Vitrali Moema

4T18

100,9

7.738

273

Alto Padrão

70%

Nativ Tatuapé

2T19

241,5

33.127

352

Alto Padrão

94%

Moema by Cyrela

3T19

117,7

8.612

65

Alto Padrão

40%

One Park Perdizes

4T19

189,7

15.449

103

Alto Padrão

80%

1118,5

Total

(1) Empreendimentos lançados pela Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Neste primeiro semestre de 2020 não tivemos novos lançamentos. Para o segundo semestre de 2020,
temos a previsão de lançamento de mais dois produtos na região metropolitana de São Paulo.

Vendas sobre Oferta (VSO)
O índice de Vendas sobre Oferta, calculado com base no período de 12 meses, representa o
desempenho da Lavvi quanto a oferta de seus produtos e a velocidade de vendas.

VSO (Vendas sobre Ofertas)
Trimestral (2)
72,53%
56,22%

20,29%

14,03%

2T20

1T20

4T19

3T19

69,97%

2T19

(2) considerando percentual de participação da Lavvi nos empreendimentos, inclusive dos empreendimentos lançados pela Vinson Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
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Vendas Líquidas

As vendas líquidas totalizaram R$32,8 milhões no primeiro semestre de 2020 (R$22,5 milhões
participação da Lavvi), o que representou uma redução de 20% de nosso VGV em estoque.

Unidades Vendidas (3)

VGV Vendas Contratadas (R$ - MM) (3)
460,8

487

524

396

75,7

2

128,0

55

32,8
2017

2018

2019

2017

1S10

2018

2019

1S20

(3) inclui empreendimentos lançados pela Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Estoques

Encerramos o primeiro semestre de 2020 com R$172,6 milhões em estoques (R$112,4 milhões
participação da Lavvi).

VGV em Estoque (R$ - MM) (3)
205,4
134,5

Unidades em Estoque (3)
396
172,6

117,3

2017

2018

2019

2017

2T20

260

273

2018

2019

218

2T20

(3) inclui empreendimentos lançados pela Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Land Bank)

Terrenos (

A Lavvi dispõe, com de mais de 260.000m² para a construção de 9 novos empreendimentos na região
metropolitana de São Paulo que totaliza aproximadamente 2,68 bilhões de VGV. Os contratos, em sua
maioria, representam opções de compra ou permuta de área a ser desenvolvida no local.
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ANEXO I
de seis meses
Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Períodofindo
em
Ajustada
30 de junho de
2020

2019

(Em milhares de reais, exceto %)
Receita Operacional líquida

93.743

85.636

Lucro Bruto

38.537

31.705

Margem Bruta

40,8%

37,0%

352

-

38.889

31.705

41,5%

37,0%

(+) Encargos financeiros apropriados ao custo
(1)

Lucro Bruto Ajustado

Margem Bruta Ajustada

(2)

(1) LucroBrutoAjustado: é uma medida não contábil utilizada pela companhia que é calculado através

do Lucro Bruto da Companhia adicionado dos custos financeiros dos financiamentos à produção os
quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a
proporcionalidade das unidades vendidas.

(2) Margem Bruta Ajustada: é

calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita

Operacional Líquida.

meses findo
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Período de seis
em
e Margem EBITDA Ajustado
30 de junho de
2020

2019

28.834

20.245

(Em milhares de reais, exceto %)
Lucro (prejuízo) líquido
(+)Resultado financeiro líquido

(526)

(637)

(+)Imposto de renda e contribuição social

2.206

1.698

204

168

30.718

21.474

352

-

31.070

21.474

Margem EBITDA
Margem EBITDA Ajustado

32,8%

25,1%

33,1%

25,1%

Receita operacional líquida

93.743

85.636

(+) Depreciação e amortização
EBITDA

(2)
(1)

(+) Encargos financeiros no custo
EBITDA Ajustado

(2)

(1) EBITDA: é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução
CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações
financeiras, e consiste no lucro (prejuízo) líquido acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas
despesas de imposto de renda e contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e
amortização.
(2) EBITDA Ajustado: é calculado através do EBITDA adicionado dos custos dos encargos financeiros
no que tange sobre os financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis
vendidos e reconhecidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a
Margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão entre o EBITDA Ajustado e a Receita operacional
líquida.
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Relacionamento com os auditores independentes
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Grant Thornton Auditores
Independentes foi contratada para a prestação dos seguintes serviços: auditoria das demonstrações
financeiras de 30 junho de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”). O Grupo não contratou os auditores independentes
para outros trabalhos que não os serviços de auditoria das demonstrações financeiras.
A contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a
independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b)
não exercer funções gerenciais; e (c) não prestar quaisquer serviços que possam ser considerados
proibidos pelas normas vigentes.
As informações no relatório de desempenho que não estão claramente identificadas como cópia das
informações constantes das demonstrações financeiras, não foram objeto de auditoria ou revisão
pelos auditores independentes.

*******
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Acionistas e Administradores da
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
(anteriormente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.)
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”),
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
CVM
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem os balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos
nessa data, e as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período
de seis meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. em 30 de junho de
2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais e consolidados para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International
Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”,
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”).
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Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases
Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 2.1 e no 3.14, as demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação
imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela
entidade para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não
concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da
Administração da Companhia quanto à aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15), alinhado com aquele
manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa opinião não está ressalvada
em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

1. Apuração da receita de incorporação imobiliária
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14 – Reconhecimento da receita com venda de imóveis e
com a prestação de serviços, as receitas resultantes das operações de incorporação imobiliária,
referentes a cada empreendimento que está em fase de construção, são apuradas pela Companhia e
suas controladas levando-se em consideração os respectivos estágios de execução através do método
de percentual de execução (“POC” - percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular
CVM/SNC/SEP no 02/2018, conforme detalhado na Nota Explicativa no 2.1. Os procedimentos para
determinar, apurar e contabilizar as receitas oriundas das operações de incorporação imobiliária
envolvem uso de estimativas sobre os custos orçados e custos incorridos nos empreendimentos para
mensurar as receitas através do critério de cálculo estabelecido na metodologia denominada de POC.
Nesse sentido, os controles, premissas e ajustes utilizados para elaboração dos orçamentos dos projetos
em fase de construção podem afetar, de forma significativa, o reconhecimento das receitas da
Companhia, impactando seu resultado e respectiva performance.
Este assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido as receitas líquidas serem um
componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico neste setor
de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças no orçamento
das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de performance, caso
não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas da Companhia. Portanto, consideramos área de risco de acordo
com os normativos de auditoria, tendo em vista seu reconhecimento estar suportado em estimativas
baseadas em orçamentos de custos (entre outras métricas que podem ter caráter subjetivo até o final da
obra).
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados pela
Administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral, obtivemos
os orçamentos aprovados pela Administração e confrontamos com os valores utilizados no cálculo da
apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analisamos as estimativas de custos a incorrer
(aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os resultados entre os custos finais e
orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para suportar as variações não usuais;
(d) testamos a acuracidade matemática dos cálculos efetuados, incluindo a apuração do POC –
percentagem of completion aplicado para cada empreendimento; (e) em base amostral, inspecionamos
contratos de vendas, a realização de testes de recebimentos subsequentes e recalculamos a atualização
do contas a receber em conformidade com os índices contratualmente estabelecidos; (f) em base
amostral, testamos a documentação suporte dos custos incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os
custos de aquisição dos terrenos; (g) analisamos os controles existentes para movimentação dos juros
capitalizados, avaliando se estão de acordo com os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para
capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária e as
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As Demonstrações Individuais e Consolidadas do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se estas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do
valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Revisão dos valores correspondentes ao período anterior
Os valores correspondentes às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de
comparação, foram revisados por nós, cujo relatório de revisão emitido em 06 de julho de 2020 não
continha ressalvas (com parágrafo de ênfase quanto ao assunto discutido na seção “Ênfases”).

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas não
abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas,
nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras intermediárias ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), aplicáveis
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras intermediárias.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras
intermediárias.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
·

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais;

·

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas;

·

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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·

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

·

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras intermediárias individuais
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada;

·

Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
intermediárias das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
São Paulo, 06 de julho de 2020

Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
CT CRC 1SP-223.177/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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4
5
6

Caixa restrito

Contas a receber

Imóveis a comercializar

Controladora

120.688

160.140

222.467

243.027

Total do ativo não circulante

Total do ativo

Consolidado

602.104

138.801

170

1.826

10.172

91

323

65.267

60.952

-

463.303

1.555

439

267.583

153.873

2.208

37.645

30.06.2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

227

169

1.712

1.582

118.749

-

-

-

-

Imobilizado

220.557

-

90

-

-

-

39.452

20.560

69

107

99

8.473

-

-

30.773

31.12.2019

1.112

68

17.644

-

-

1.736

30.06.2020

Intangível

Investimentos

Outros créditos
8

6

Imóveis a comercializar

Tributos a recuperar

7
5

Partes relacionadas

Contas a receber

Ativo não circulante

Total do ativo circulante

Outros créditos

Tributos a recuperar

4

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo circulante

Nota

ATIVO

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais individuais e consolidados
em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

365.872

97.737

229

1.960

20.617

2

49

-

74.880

-

268.135

112

250

140.253

61.208

295

66.017

31.12.2019

15

176

14
7

Tributos com recolhimento diferido
Partes relacionadas

74

-

-

38

29

-

392

14
11

Tributos com recolhimento diferido
Adiantamentos de clientes

9
12

Arrendamento mercantil
Outras contas a pagar

160.140

243.027

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

103.161

185.331

103.161

185.331

Total do patrimônio líquido

58.160

(3)
78.817

(3)

45.004

54.804

56.302

106.517

-

1.108

3.696

-

-

-

-

50.000

-

1.347

4.955

-

-

-

-

420

Acionistas não controladores

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores

Reserva de lucros

16
16

Capital social
Transações de capital

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

13

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

Provisão para garantia

9
10

Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar por aquisição de imóveis

Passivo não circulante
50.000

2.175

508
1.394

12

Total do passivo circulante

Outras contas a pagar

132

9

Arrendamento mercantil

-

-

8

Provisões para perdas em investimentos

-

-

1.222

31.12.2019

Provisão para garantia

-

-

-

11

Adiantamentos de clientes

23

-

449

135

Controladora

147

10

9

30.06.2020

Salários, encargos sociais

Impostos e contribuições a recolher

Contas a pagar por aquisição de imóveis

Fornecedores

Empréstimos e financiamentos

Passivo circulante

Nota

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais individuais e consolidados
em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
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138

Consolidado

602.104

266.256

80.925

185.331

78.817

(3)

106.517

115.345

9.200

1.347

5.000

2.776

13.897

2.166

30.959

50.000

220.503

1.468

132

-

291

-

5.565

173.703

759

1.434

29.685

7.328

30.06.2020

365.872

115.522

12.361

103.161

58.160

(3)

45.004

146.475

9.200

1.108

3.696

481

57.171

2.647

22.172

50.000

103.875

453

420

-

270

1.624

2.164

60.958

355

1.979

27.514

3.643

4.495

31.12.2019

16

177
22

Despesas financeiras

Acionistas não controladores

Acionistas controladores

Atribuível a:

Lucro líquido do período

-

13.456

-

22.456

-

21.272

21.272

22.456

13.456

-

-

21.272

(53)

-

-

114
(167)

-

-

-

22.456

13.456

-

30

(35)

210
(180)

47
(82)

21.325

21.325

(458)

22.527

(734)

(10)

-

-

-

18.806

18.806

-

-

18.806

25

(262)

287

18.781

18.781

(338)

21.122

(1.987)

(16)

-

-

-

Revisado

-

Revisado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

14
14

Imposto de renda e contribuição social - correntes

Imposto de renda e contribuição social - diferidos

Resultado antes da contribuição social e imposto de renda

Receita (despesas) financeiras líquidas

22

Receitas financeiras

13.491

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
22.426

22.426

26.274

13.491

21

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

15.533

(77)
(3.281)

Total receitas (despesas) operacionais

8

Resultado de equivalência patrimonial

(1.902)

(490)

19

Despesas administrativas

(121)

20

Despesas comerciais

(Despesas) receitas operacionais
(19)

-

-

Lucro bruto

-

-

18

Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados

-

-

17

01.01.2019
a
30.06.2019

01.04.2019
a
30.06.2019

Controladora
01.01.2020
a
30.06.2020

Receita líquida

Nota

01.04.2020
a
30.06.2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos resultados individuais e consolidados
para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
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4.165

13.456

17.621

-

(169)

(872)

18.662

363

(25)

388

18.299

(3.289)

325

560

(2.414)

(1.760)

21.588

(29.691)

51.279

01.04.2020
a
30.06.2020

6.378

22.456

28.834

(260)

(1.946)

31.040

526

(573)

1.099

30.514

(8.023)

1.075

562

(4.443)

(5.217)

38.537

(55.206)

93.743

1.567

21.272

22.839

-

(759)

(676)

24.274

249

(176)

425

24.025

(5.694)

(456)

106

(998)

(4.346)

29.719

(49.744)

79.463

Revisado

01.04.2019
a
30.06.2019

Consolidado
01.01.2020
a
30.06.2020

1.439

18.806

20.245

(745)

(953)

21.943

637

(283)

920

21.306

(10.399)

(337)

189

(2.418)

(7.833)

31.705

(53.931)

85.636

Revisado

01.01.2019
a
30.06.2019

17
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Resultado abrangente total do período

Acionistas não controladores

Acionistas controladores

Atribuível a:

Resultado abrangente total do período

Outros resultados abrangentes

Lucro líquido do período

Controladora

22.456

13.456

21.272

-

21.272

21.272

-

18.806

-

18.806

18.806

-

18.806

Revisado

Revisado
21.272

01.01.2019
a
30.06.2019

01.04.2019
a
30.06.2019

17.621

4.165

13.456

17.621

-

17.621

01.04.2020
a
30.06.2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

-

-

22.456

22.456

13.456

13.456

-

22.456

01.01.2020
a
30.06.2020

-

13.456

01.04.2020
a
30.06.2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos resultados abrangentes individuais e consolidados
para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
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Consolidado

28.834

6.378

22.456

28.834

-

28.834

01.01.2020
a
30.06.2020

22.839

1.567

21.272

22.839

-

22.839

Revisado

01.04.2019
a
30.06.2019

20.245

1.439

18.806

20.245

-

20.245

Revisado

01.01.2019
a
30.06.2019

18

179
-

-

Saldos em 30 de junho de 2020

Destinação de resultados
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

(3)

(71)

78.817

20.657

-

-

58.160

-

-

-

42.977

-

-

-

15.183

Reserva de lucros

-

-

(20.657)

(1.799)

22.456

-

-

-

(1.259)

-

(42.977)

-

-

44.236

Prejuízos
acumulados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

106.517

-

-

16

Dividendos declarados no período

61.513
-

16

45.004

Lucro líquido do período

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

16

Transação de capital entre sócios

-

-

16

Dividendos declarados no período

-

-

-

-

-

-

-

-

(32.345)

68

Transações de
capital

-

-

44.994

32.345

Adiantamento
futuro aumento de
capital

Outras mutações

16

10

Capital social

Destinação de resultados

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Aumento de capital

Lucro líquido do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Nota

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

185.331

-

(1.799)

22.456

61.513

103.161

(71)

(1.259)

-

-

-

12.649

44.236

47.606

Total

para o periodo de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

80.925

-

(1.666)

6.378

63.852

12.361

-

(1.276)

(92)

4.480

-

5.473

3.776

Participação de
acionistas não
controladores

266.256

-

19

(3.465)

28.834

125.365

115.522

(71)

(2.535)

(92)

17.129

-

49.709

51.382

Total do
patrimônio líquido

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados
para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora
01/01/2020
a
30/06/2020

Consolidado
01/01/2019
a
30/06/2019

01/01/2020
a
30/06/2020

01/01/2019
a
30/06/2019

Revisado

Revisado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da contribuição social e do imposto de renda

22.456

18.806

31.040

21.943

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades
operacionais:
Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias sobre empréstimos
Ajuste a valor presente de contas a receber
Ajuste a valor presente de arrendamento

199

166

204

168

(26.274)

(21.122)

(562)

(189)

167

-

519

24

-

-

(1.376)

465
171

158

171

158

Receita de imóveis - Provisão distrato

-

-

2.291

-

Custo dos imóveis vendidos - Provisão distrato

-

-

1.400

-

Provisão para garantia de obra

-

-

838

217

1.259

602

1.168

602

Tributos diferidos sobre as receitas

-

-

278

803

Baixa de imobilizado

-

-

4

-

Outros resultados

-

343

(110)

380

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis

Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Tributos a recuperar
Outros créditos

-

-

(11.820)

(41.523)

(9.838)

(128)

(18.442)

16.148

(59)

(68)

(128)

(72)

(1.005)

(206)

(1.282)

(252)

57

297

2.333

4.532

-

-

(14.613)

(1.957)

(6)

-

(1.024)

645

109

37

404

182

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher
Salários, encargos sociais
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar

-

-

(5.955)

(4.882)

508

179

389

260

(12.269)

(923)

(14.286)

(2.335)

Impostos e contribuições e juros pagos
Impostos e contribuições pagos

-

-

(1.973)

(953)

(1.013)

-

(4.128)

-

(13.282)

(923)

(20.387)

(3.288)

(21.142)

(18.384)

-

(9.042)

-

-

10.489

-

8.695

3.713

1.340

9.503

Vendas de participação societária

-

1.860

-

-

Caixa restrito

-

-

(1.660)

(440)

Juros pagos

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida
Dividendos recebidos

Aplicações financeiras
Imobilizado e intangível
Caixa líquido provenientes das (utilizado nas) atividades de investimento

-

-

-

-

(11)

(39)

-

(23)

(12.458)

(12.850)

10.169

(2)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas

(1.291)

1.973

(1.624)

1.973

Empréstimos e financiamentos - Ingressos

-

-

-

-

Empréstimos e financiamentos - Amortização

-

-

(12.858)

-

(207)

(165)

(207)

(165)

(1.799)

(440)

(3.465)

(440)

-

10.398

-

12.361

(3.297)

11.766

(18.154)

13.729

(29.037)

(2.007)

(28.372)

10.439

Pagamentos de arrendamentos mercantil
Pagamentos de dividendos
Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido provenientes das (utilizado nas) atividades de financiamento

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do período
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa

30.773

6.730

66.017

20.052

1.736

4.723

37.645

30.491

(29.037)

(2.007)

(28.372)

10.439

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
Demonstrações do valor adicionado individuais e consolidadas
para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora

Consolidado
01.01.2019
a
30.06.2019

01.01.2020
a
30.06.2020

01.01.2019
a
30.06.2019

01.01.2020
a
30.06.2020

Revisado

Revisado

Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados

-

-

95.950

87.299

-

(55.206)

(53.931)

Insumos adquiridos de terceiros
Custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto

(3.071)

(1.959)

(7.708)

(10.129)

(3.071)

(1.959)

(62.914)

(64.060)

(3.071)

(1.959)

33.036

23.239

Retenções
Depreciações e amortizações

Valor líquido produzido pela companhia

(199)

(159)

(204)

(162)

(199)

(159)

(204)

(162)

(3.270)

(2.118)

32.832

23.077

26.274

21.122

562

189

210

287

1.099

920

26.484

21.409

1.661

1.109

23.214

19.291

34.493

24.186

578

223

673

297

578

223

673

297

4.413

3.361

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Impostos, taxas e contribuições

-

-

Juros e encargos financeiros

180

262

573

283

180

262

4.986

3.644

22.456

18.806

22.456

18.806

-

-

6.378

1.439

22.456

18.806

28.834

20.245

23.214

19.291

34.493

24.186

Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido do período
Parcela atribuída aos acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando
mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia” ou “Controlada”), anteriormente denominada
Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede à Av. Angélica, 2346, andar 8 Conj. 84,
Consolação, São Paulo, SP, CEP 01228-200, Brasil, cujas atividades foram iniciadas em 28 de setembro
de 2016, foi constituída inicialmente como sociedade empresarial limitada e teve sua transformação em
sociedade anônima de capital fechado em 19 de junho de 2020. A Companhia tem como acionista e
controladora, a Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (“Cyrela”) com 45% das ações
ordinárias, a RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RH”) com 45% das ações ordinárias e Moshe
Horn que detém 10% das ações ordinárias.
A Companhia, por meio de suas controladas, as quais estão relacionadas com suas respectivas
participações na Nota Explicativa no 8, mantém preponderantemente caracterizados em seu objeto
social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados
à venda; e (c) participação em outras sociedades empresárias ou não empresárias, na qualidade de
sócia, cotista ou acionista.
a)

Aumento de capital e reestruturação societária
Em 02 de janeiro de 2020, a Companhia registrou a segunda alteração e consolidação de seu
contrato social, tendo neste mesmo ato deliberado o aumento de capital social em R$61.513,
mediante a emissão de 61.513 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.362
quotas ordinárias e 6.151 quotas preferenciais, passando o capital social para R$ 106.517
dividido em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas emitidas, totalmente
integralizadas, mediante a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,
cujas atividades econômicas foram iniciadas em março de 2012. A partir deste ato societário, a
Lavvi passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Adicionalmente, em 02 de janeiro de 2020, foram alterados certos aspectos da governança da
Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. que resultaram na transferência de controle
dessa coligada para a Companhia, que passou a consolidar a Lavvi Paris a partir de 02 de
janeiro de 2020. O controle foi retomado pela Companhia em virtude de os acionistas buscarem
a melhor estratégia de negócio e envolvimento da Companhia nas atividades operacionais e
financeiras da investida (tendo sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de
2018 a 1o de janeiro de 2020).
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b)

Impacto do Covid-19
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”),
relacionada ao novo Coronavírus (“COVID-19”) que vem afetando o Brasil e diversos países no
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia informa
que vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares,
parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios.
Destacamos a seguir as principais análises e ações da Companhia sobre o impacto do
COVID-19:
a.

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, a existência de
impairment em nossos terrenos para futura incorporação, uma vez que mantivemos as
previsões de margem e rentabilidade previstas em nossos estudos de viabilidade.

b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distratos
Em relação às unidades vendidas em fase de obra, a Companhia não apresentou um
volume representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua
carteira de recebíveis e queda dos preços dos imóveis comercializados.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedente e, apesar do aumento da
inadimplência no mês de março (e com considerável procura de clientes por
renegociações), os meses seguintes demonstraram recuperação, voltando a
inadimplência a patamares considerados esperados pela Companhia - abaixo de 1%
da carteira total (o que evidencia, por parte dos clientes envolvidos, perda temporária
de liquidez – e não deterioração da carteira de recebíveis).

c.

Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas,
e decidiu adotar as medidas de postergação de pagamento de tributos federais
aprovados pela Portaria no 139/2020, com um impacto financeiro de R$ 79.

d.

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, não
efetuamos nenhuma alteração em nosso orçamento para os exercícios de 2020 e
2021, com a manutenção dos lançamentos previstos uma vez que, com base nos
impactos percebidos até a aprovação das presentes demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas, não temos expectativa de impactos
representativos no curto e médio prazos.
Além disso, a Companhia tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa
periódicos que englobam vários cenários visando a manutenção do caixa da
Companhia em patamares saudáveis. Com base nessas projeções, a Companhia não
espera pressões no caixa para os próximos 12 meses a contar a partir da data de
aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
A Companhia acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará
os ajustes necessários nas demonstrações financeiras quando forem substancialmente
conhecidos.
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A Companhia está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias
para garantir a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como
objetivo garantir a saúde de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em
obras ou escritórios, e consequentemente de toda a sociedade. Nosso plano de ação
visa diminuir a curva de crescimento do COVID-19 no Brasil, de forma a não
sobrecarregar o sistema de saúde e garantir o atendimento eficaz dos casos mais
graves. Além disso, procuramos entender a melhor solução financeira para nossos
clientes e fornecedores de forma a buscar a preservação dos contratos e do caixa da
Companhia.
Entre outras iniciativas tomadas pela Companhia, podemos destacar:
Nas obras:
·

Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;

·

Aferição de temperatura;

·

Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;

·

Redução em 50% nos refeitórios;

·

Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:
·

Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos, e
respeitando a carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para
o perfeito funcionamento do mesmo;

·

Análise detalhada de casos de pedidos de postergação de parcelas por clientes,
buscando a preservação dos contratos. Até o momento a Companhia teve, em
volume de parcelas renegociadas, menos de 0,7% do seu saldo em carteira e que
não representam perdas esperadas.

2. Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas e as principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (para a controladora) e de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards - IFRS”) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária
no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (para a controladora e consolidado).
Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o
entendimento da Administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha
com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47
(IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
Em 06 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a emissão das
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas e autorizou sua divulgação.
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2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas pela
Administração da Companhia considerando o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e
estão apresentadas ao custo histórico como base de valor, sendo que há certos credores por imóveis
compromissados (Nota Explicativa no 3.9) e contas a pagar para sociedade em contas de participação
(Nota Explicativa no 3.21), registrados ao valor justo.
Como não há diferença entre os patrimônios líquidos e os resultados da controladora e consolidado, a
Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas em um único conjunto.

2.3. Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas incluem as operações da Companhia e de
suas controladas descritas na Nota Explicativa no 8. Todas as transações, saldos, lucros não realizados,
receitas e despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas integralmente nas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas, sendo destacada a participação dos
cotistas/acionistas não controladores.
a)

Companhias controladas
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais a
Companhia tem o direto de: (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos, a
retornos variáveis da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre
a investida para afetar o valor dos retornos ao investidor.
Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são consolidados
integralmente e o valor patrimonial da participação dos cotistas/acionistas não controladores é
determinado pela aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio líquido das
controladas.

b)

Investidas com influência significativa
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência
patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo. Após o
reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas incluem a
participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício até a data em que a influência
significativa deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras intermediárias individuais da Controladora, as participações em
controladas e investidas com influência significativa são reconhecidas pelo método de
equivalência patrimonial.

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
intermediárias
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da controladora e suas investidas.
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera.
Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas controladas, a Administração considerou qual a
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.
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2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes, na data-base das demonstrações financeiras intermediárias.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras intermediárias, envolvendo
risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício
financeiro são discutidos a seguir:
a)

Custos orçados: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes
com base nesta revisão são refletidos nos resultados de acordo com o método contábil
mencionado na Nota Explicativa no 3.14;

b)

Tributos e demandas administrativas ou judiciais: a Companhia e suas investidas estão
sujeitas no curso normal de seus negócios a fiscalizações, auditorias, processos judiciais e
procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e
direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos
judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidos contra a Companhia e suas
investidas, podem ser adversamente afetadas, independente do respectivo resultado. Com base
na sua melhor avaliação e estimativa, suportada por seus consultores jurídicos, a Companhia
avalia a necessidade de reconhecimento de provisão;

c)

Valor justo de instrumentos financeiros: quando o valor justo de ativos e passivos financeiros
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados
para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo,
quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como por exemplo,
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros;

d)

Provisões para garantia: mensurado a partir dos gastos históricos com manutenção em
empreendimentos concluídos;

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: A Companhia
mensura a provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em
premissas que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações
correntes e suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições
econômicas locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências, a
respectiva provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para
considerar eventuais alterações nas circunstâncias e históricos;

f)

Impostos: a Companhia e suas controladas são periodicamente fiscalizadas por diferentes
autoridades, incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir
que essas autoridades não autuarão a Empresa e suas controladas, nem que essas infrações
não se converterão em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais,
tampouco, o resultado final tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais;

g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: A Companhia e suas controladas avaliam eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“Impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar”, “Imobilizado” e “Intangível”.
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3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a)

Ativos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
A Companhia classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
financeiros mensurados pelo custo amortizado, ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados
Abrangentes (VJORA) e ao Valor Justo por Meio do Resultado (VJR). Essa classificação tem
como base as características dos fluxos de caixas contratuais e o modelo de negócios para gerir
o ativo da entidade, ou pode ser designado no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado de forma irrevogável.
A Companhia mensura os ativos financeiros a custo amortizado quando: os fluxos de caixas
contratuais serão mantidos até o final e que seu objetivo é tão somente o recebimento de
principal e juros sobre o principal em datas específicas. Para mensuração é utilizado o método
da taxa efetiva de juros.

b)

Passivos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
A Companhia classifica passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: passivos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado e mensurado inicialmente pelo valor justo deduzido de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros
efetivos.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos conforme descritos a seguir:
(i)

Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente
na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são
reconhecidos na data da negociação quando a Companhia se tornar parte das disposições
contratuais do instrumento.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos
financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
retirada (por pagamento ou contratualmente), cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(ii) Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a Companhia e suas controladas não
possuíam transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
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3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando-se em consideração os procedimentos
descritos na Nota Explicativa no 5.

3.4. Imóveis a comercializar
Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos de construção e outros
gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empreendimentos em construção ou
concluídos, cujas unidades ainda não foram comercializadas.
Os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos voltados para o desenvolvimento dos imóveis
são capitalizados durante sua formação e realizados ao resultado de acordo com as vendas das
unidades.
No caso de aquisição de terrenos por meio de permuta por unidades a serem construídas no
empreendimento, seu custo é apurado com base no valor justo das unidades (preço à vista na data do
lançamento) que serão entregues em pagamento.

3.5. Investimentos
A valorização dos investimentos na data de encerramento das demonstrações financeiras intermediárias,
e dos efeitos sobre o resultado do exercício, é realizada usando método de equivalência patrimonial.
Quando a participação da Companhia nas perdas de investida ultrapassa a participação da entidade (que
inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam parte do investimento
líquido da Companhia na investida), a Companhia deixa de reconhecer sua participação em perdas
adicionais. As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que incorrer em obrigações
legais ou presumidas ou assumiu obrigações em nome da investida.

3.6. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo método
linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.
Anualmente as taxas de depreciação são revisadas para adequá-las à vida útil.

3.7. Intangível
O intangível é composto principalmente por licenças de uso de softwares, cuja vida útil é definida de
acordo com o prazo de duração dos contratos. Anualmente as taxas de amortização são revisadas para
adequá-las à vida útil.
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3.8. Provisão para riscos e obrigações legais e garantia
A provisão para riscos legais é reconhecida quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja
probabilidade de perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em Nota Explicativa.
Os demais riscos referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota
não são provisionados nem divulgados.
A Companhia presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos a problemas técnicos
de construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao período
contratual em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. A provisão para garantia sobre os
imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de unidades vendidas incorrem, sendo calculada
considerando a melhor estimativa para fazer frente a desembolsos futuros dessa natureza, levando em
consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de imóveis, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de imóveis são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações. Determinados terrenos foram
adquiridos através de permuta física, formalizados através de contratos de SCP e com pagamento
correspondente ao recebimento de um percentual do VGV do respectivo empreendimento. Esses
contratos podem prever a restrição de caixa relativos a esses recebimentos (Nota Explicativa no 5.b). As
obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta. O registro da operação de permuta é efetuado somente quando os riscos e benefícios sobre o
terreno fluem integralmente para Companhia e os valores são demonstrados ao seu valor justo de
realização. O reconhecimento da receita ao resultado é realizado na rubrica de “vendas de imóveis” pelos
mesmos critérios da Nota Explicativa no 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa no 3.14.

3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
quando os recursos advêm de eventos passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos quando a Companhia possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
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3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, a Companhia e cada uma de suas controladas, desde que atendam aos
requisitos legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro
presumido, além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime
Especial de Tributação (RET).
A Companhia adota o critério de apuração pelo lucro real, no qual os impostos são calculados como
percentual do lucro líquido, aplicando-se uma taxa de 25% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social, totalizando 34%. As controladas optaram pelo critério de apuração pelo lucro
presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e 12% das receitas operacionais, para o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de renda e a contribuição social são
calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente. As sociedades de propósitos específicos
são optantes do Lucro Presumido conjugado com o Regime Especial de Tributação (RET), em que o
imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as receitas decorrentes da atividade de
incorporação aplicando-se as taxas de 1,26% e 0,66%, respectivamente.

3.12. Impostos e contribuições diferidos
O imposto de renda, a contribuição social, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com recolhimentos diferidos, são reconhecidos no passivo
circulante e não circulante, conforme expectativa de recebimento das parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O saldo referente ao recolhimento diferido refere-se à diferença entre o reconhecimento do saldo a pagar
pelo critério societário, descrito na Nota Explicativa no 3.14, e o critério fiscal em que a receita é tributada
no momento do recebimento.

3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber
A Companhia, por meio de suas investidas, ajusta os saldos de contas a receber a prazo de unidades
não concluídas, considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações do Consolidado
nos períodos de fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação (IPCA) do período de
referência. O resultado é a taxa de juros “efetiva” descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa
média efetiva da Companhia com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do
Tesouro Nacional - série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do cálculo
do ajuste a valor presente.

3.14. Reconhecimento da receita com venda de imóveis e com a prestação de
serviços
Receita com venda de imóveis
A Companhia e suas controladas e coligadas, adotaram a NBC TG 47 – “Receitas de Contratos com
Clientes”, a partir de 1o de janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício
Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos
contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações
oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas
brasileiras do setor de incorporação imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção da NBC TG
47 e referido ofício circular para a Companhia e suas controladas.
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De acordo com a NBC TG 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma
nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo
ser em um momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme
a satisfação ou não das denominadas “obrigações de performance contratuais”.
A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual espera ter direito e está baseada
em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2) identificação das
obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita.
A Companhia contabiliza os efeitos dos contratos somente quando: (i) as partes aprovam o contrato;
(ii) puder identificar os direitos de cada parte e os termos de pagamentos estabelecidos; (iii) o contrato
possuir substância comercial; e (iv) for provável o recebimento da contraprestação que a Companhia tem
direito.
Os contratos de venda da Companhia e suas investidas são firmados no modelo no qual a incorporadora
financia o promitente durante a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou
obtenção de financiamento (SFH) junto a instituições financeiras. Em regra, projetos de construção de
unidades imobiliárias voltadas a pessoas de média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o
mutuário se compromete a pagar durante a fase de construção até 30% do valor da unidade imobiliária
diretamente à incorporadora, que suporta todo o risco de crédito durante a fase de construção. Findo
fisicamente o projeto, o mutuário precisa quitar o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a
utilização do saldo do FGTS) e/ou obter junto a uma Instituição Financeira (IF) o financiamento
necessário para pagar o saldo devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da
unidade imobiliária (a unidade imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação
fiduciária à IF).
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai todo sobre o mutuário, que
pode se beneficiar de eventuais valorizações e realizá-las mediante a transferência onerosa de seu
contrato junto à terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas
contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de
imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos acima descritos e detalhados
conforme segue:
Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado quando a venda é efetivada,
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.
·

Os juros prefixados e a variação monetária incidente sobre o saldo de contas a receber, a partir da
data de entrega das chaves, são apropriados ao resultado financeiro, quando incorridos, obedecendo
ao regime de competência de exercícios.

31

191

·

Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de acordo com os critérios
estabelecidos na NBC TG 47, onde estabelece que à medida que ocorre a construção, há a
transferência dos riscos e benefícios de forma contínua para o promitente comprador do imóvel e que
o modelo de cinco etapas para o reconhecimento da receita tiver seus critérios atendidos:
Etapas

Descrição

1a etapa: identificação do contrato

Identificados os contratos acima detalhados como dentro do escopo da
norma, uma vez que:
• Possuem substância comercial;
• É provável o recebimento da contraprestação;
• Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
• Encontram-se assinados pelas partes e estas estão comprometidas com
as suas obrigações.

2a etapa: identificação das
obrigações de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3a etapa: determinação do preço da
transação

Representado pelo valor de venda das unidades imobiliárias,
explicitamente estabelecido nos contratos.

4a etapa: alocação do preço da
transação às obrigações de

Alocação direta e simples do preço da transação, uma vez que os contratos
acima detalhados possuem apenas uma obrigação de desempenho (a

desempenho

entrega da unidade imobiliária).

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

Nas vendas de unidades não concluídas, são adotadas as seguintes premissas para reconhecimento do
resultado:
·

As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que
a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de
“POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método
POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos
empreendimentos e a receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas
contratadas;

·

O custo orçado total dos empreendimentos é estimado incialmente quando do lançamento destes e
revisado regularmente; eventuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas referidas
revisões são refletidos nos resultados da empresa. Os custos de terrenos e de construção inerentes
às respectivas incorporações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quando incorridos;

·

As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, incluindo a
atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber,
ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os
valores recebidos;

·

As receitas são reconhecidas a partir do momento em que o empreendimento imobiliário lançado não
mais estiver sob os efeitos de cláusula suspensiva constante em seu memorial de incorporação;

·

O montante das receitas com venda de unidades imobiliárias, conforme descrito no parágrafo
anterior, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já recebidas, é contabilizado como
contas a receber;

·

O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades imobiliárias vendidas é
apropriado ao resultado, conforme anteriormente mencionado;

·

Os encargos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários,
correspondentes às contas a pagar por aquisição de terrenos e às operações de financiamento
imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido na rubrica
de imóveis a comercializar e refletidos no resultado por ocasião da venda das unidades do
empreendimento imobiliário a que foram apropriados. Todos os demais custos de empréstimos e
financiamentos são registrados em despesa no exercício em que são incorridos. Custos de
empréstimos e financiamentos compreendem juros e outros custos incorridos relativos a
empréstimos, incluindo os de captação;
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·

As despesas comerciais inerentes à atividade de comercialização são qualificadas como incorridas à
medida que ocorre a veiculação e aplicação ou conforme o regime de competência;

·

Os estandes de vendas, são registrados pelos gastos com a construção diretamente no resultado
como despesa comercial à medida que ocorre;

·

A provisão para garantia é constituída para cobrir gastos com reparos em empreendimentos no
período de garantia, com base no histórico de gastos incorridos. A provisão é constituída em
contrapartida do resultado (custo), à medida que os custos de unidades vendidas incorrem. Eventual
saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após o prazo de garantia oferecida, em
geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Para as unidades em estoque concluídas ou
em andamento o valor é reconhecido no ativo.

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no
resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
Provisão para distratos
A Companhia suportada pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
elaborou estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos
relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em construção
(provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e
a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil, para constituir a
provisão para distratos. Consequentemente, a Companhia constituiu provisão para distratos para aqueles
clientes que possuíam: i) parcelas vencidas a mais de 91 dias em cada exercício findo das
demonstrações financeiras; ii) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de
distratar o contrato de compra e venda até o término de cada exercício findo das demonstrações
financeiras. Para a base de contratos encontrada: i) suspender o reconhecimento da receita dos
contratos com clientes; ii) estornar o total das receitas reconhecidas até então; iii) estornar o total dos
custos dos imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então; e iv) reclassificar o montante da
indenização por distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados
pelo cliente, para uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pela Companhia e por suas controladas são
registrados pelo seu valor justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de
clientes no passivo. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao
resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.
Receita com prestação de serviços
A receita com prestação de serviços, quando aplicável, é composta pelos serviços de administração
técnica de construção e prestação de serviços de assessoria técnica, sendo reconhecida no período em
que os serviços são efetivamente prestados.
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3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos (imóveis a
comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017.

3.16. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, ganhos na alienação de
ativos financeiros disponíveis para venda e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do método
dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor
presente das provisões e contraprestação contingente, variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e, quando aplicável, perdas por redução ao valor
recuperável (“impairment”) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). Custos de
empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos.

3.17. Informação por segmento
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas são analisadas através de
relatórios gerenciais internos por empreendimento imobiliário, sendo a tomada de decisão de alocação
de recursos e sua avaliação pela diretoria executiva da Companhia realizada considerando-se um único
segmento de incorporação imobiliária.

3.18. Benefícios a empregados
Os salários e benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, as
remunerações fixas (salários, INSS, FGTS, férias, 13o salário, entre outros) e remunerações variáveis,
tais como as participações nos lucros e gratificações.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida que são incorridos.
A Companhia e suas controladas não mantêm planos de previdência privada ou plano de aposentadoria,
bem como plano de remuneração baseada em ações.

3.19. Resultado básico por cotas
Até o final do exercício social de 2019, a Companhia era constituída na forma de empresa limitada. Por
esse motivo, o resultado básico por cotas é calculado considerando os lucros (ou prejuízos, quando
aplicável) do período atribuível aos cotistas, sobre a média ponderada das cotas em circulação no
exercício social.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia que não possuía instrumentos de
dívida ou direito conversíveis em quotas de capital. Portanto, nos citados período e exercício, os
resultados básico e diluído por ação/cota se equivalem.

34

194

3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas, nos
termos do Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas conforme BRGAAP aplicável às companhias abertas, enquanto que para IFRS representam
informação financeira adicional, requeridas como parte das demonstrações financeiras intermediárias
tomadas em conjunto.
A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia e suas controladas, a
sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.

3.21. Sociedade em contas de participação – “SCP”
Nos últimos exercícios, a Companhia firmou acordos com parceiros empreendedores em alguns
negócios, os quais são denominados como sócios participantes de acordo com o Art. 991 do Código
Civil. As obrigações com os parceiros são constituídas pelos valores aportados pelos mesmos somados
aos resultados acumulados que lhes competem nos respectivos empreendimentos, sendo registrado na
rubrica de outras contas a pagar (Nota Explicativa no 12). As obrigações serão liquidadas na medida em
que ocorrer o recebimento do VGV nos respectivos empreendimentos imobiliários. Nesses acordos as
controladas, incorporadoras dos respectivos empreendimentos, figuram como socias ostensivas, sendo
as responsáveis legalmente pelos riscos e obrigações do empreendimento imobiliário conforme previsto
na Lei, logo todos os ativos e passivos relacionados a estes acordos são apresentados integralmente nas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas.

3.22. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – Arrendamentos (IFRS 16)
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1o de janeiro de 2019, substituindo a
NBC TG 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e correspondentes interpretações. A
NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado operacional
ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do
escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo relativo
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o
direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso).
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também
devem reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o
arrendatário irá reconhecer o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de
direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa ou uma
abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma permitem determinadas
isenções.
A Companhia adotou a NBC TG 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo na
data da adoção inicial (isto é, a partir de 1o de janeiro de 2019, considerando o direito de uso igual ao
passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo reapresentação de informação
comparativa.
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A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis da sede da Companhia como
arrendamentos de acordo com a norma, e optou por utilizar as isenções propostas pela norma sobre
contratos de arrendamentos de curto prazo (ou seja, que terminam dentro de 12 meses a partir da data
de início) e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Os passivos
foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes descontados
por meio da taxa de empréstimo incremental de 10,31% ao ano, antes dos efeitos de IR e CSLL
(equivalente a uma taxa anual de 6,8% ao ano, pós IR e CSLL), obtida junto aos principais bancos nos
quais a Companhia possui relacionamento, tendo sido aplicada em 1o de janeiro de 2019.
Os efeitos da adoção da norma, sobre as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia estão
demonstrados no quadro a seguir (individual e consolidado):
01/01/2019
Ativo
Imobilizado - direito de uso

1.577

Passivo
Arrendamento mercantil - passivo circulante

65

Arrendamento mercantil - passivo circulante

1.512

Os montantes reconhecidos na demonstração dos resultados do período findo em 30 de junho de 2019
são como segue (individual e consolidado):
30/06/2019
Depreciação (despesas administrativas)

(116)

Juros de direito de uso (reconhecidos como despesas financeiras)

(171)

INBC TG 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incertezas que afetam a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica aos tributos fora do
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a
tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a empresa
considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a empresa faz em
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o
lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e
circunstâncias.
A interpretação foi adotada pela Companhia a partir de 1o de janeiro de 2019. No melhor entendimento
da Administração a aplicação da interpretação não trouxe impactos às demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia, uma vez que os principais tratamentos dos tributos são considerados pela
Administração - com suporte dos seus consultores jurídicos - como provável de serem aceitos pelas
autoridades tributárias.
Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas para
exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:
·

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;

·

Definição de um negócio (alterações à NBC TG 15/IFRS 3);

·

Definição de materialidade (emendas à NBC TG 26/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8).

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia.
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4. Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
a)

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
30/06/2020
Caixas e Bancos

30/06/2020

31/12/2019

24

11

936

3.140

Aplicações Financeiras (i)

1.712

30.762

36.709

62.877

Total de Caixa e equivalentes
de caixa

1.736

30.773

37.645

66.017

(i)

b)

Consolidado

31.12/2019

Caixa e equivalente de caixa são mantidos para atender os compromissos de caixa de curto
prazo. As aplicações financeiras correspondem a investimentos em renda fixa com liquidez
imediata e baixo risco de mudança de valores. Estão vinculadas à variação do CDI em que
as taxas de remuneração variam para a controladora e consolidado de 75% a 95% do CDI.

Caixa restrito
Consolidado

Aplicações financeiras

30/06/2020

31/12/2019

2.208

295

Referem-se a Certificados de Depósitos Bancários – CDB, com prazos de vencimento originais
de 1 ano e correção média equivalente a 99% da variação do CDI. O Caixa restrito refere-se,
exclusivamente, a valores de direito dos sócios participantes de SCP, mantidos em aplicação
financeira pela Controlada da Companhia até o repasse efetivo aos sócios participantes.

5. Contas a receber
Consolidado

Unidades em construção

30/06/2020

31/12/2019

230.544

144.230

Ajuste a valor presente

(6.184)

(6.026)

Provisão para distrato

(9.535)

(2.116)

Contas a receber – líquido

214.825

136.088

Circulante

153.873

61.208

60.952

74.880

Não circulante

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil INCC até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado IGP-M ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidos normalmente de juros
de 12% ao ano.
O efeito do ajuste a valor presente nos resultados consolidados foi uma reversão de despesa de R$1.376
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 (despesas de R$ 465 nos seis meses findos em
30 de junho de 2019), registrados na rubrica de receita líquida. As taxas de descontos utilizadas na
apuração do ajuste a valor presente durante o período variaram entre 1,99% a.a. e 6,79% a.a. (variação
entre 3,41% e 6,79% a.a. no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019).
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A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
Consolidado
31/12/2019

30/06/2020
A vencer
Até 1 ano

165.087

69.056

De 1 a 2 anos

62.444

57.699

De 2 a 3 anos

3.013

17.475

230.544

144.230

Ajuste a valor presente

(6.184)

(6.026)

(-) Provisão para distratos

(9.535)

(2.116)

214.825

136.088

Total

Em 30 de junho de 2020, a Companhia não possuía saldos pendentes de clientes em fase de análise e
obtenção de financiamentos bancários.
A movimentação da provisão para distratos no período de seis meses e exercício findos em 30 de junho
de 2020 e 31 de dezembro de 2019 está assim representada:
Consolidado
Provisão para distrato

30/06/2020

31/12/2019
(1.560)

Saldo em 1o janeiro

(2.116)

Adição por aquisição de controlada (i)

(6.337)

-

Adições

(5.229)

(1.752)

Baixas
Saldo no final do período

(i)

4.147

1.196

(9.535)

(2.116)

Adição decorre dos efeitos da consolidação da Vinson e Paris, controles obtidos em 02 de janeiro
de 2020, conforme Nota Explicativa no 8.

6. Imóveis a comercializar
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

Imóveis em construção

30/06/2020

31/12/2019

17.644

8.473

118.604

31.719

Terrenos para futuras incorporações

-

-

203.868

106.319

Adiantamentos a fornecedores

-

-

4.070

454

Estoques – Reversão de custos com
distratos

-

-

5.105

1.527

Juros capitalizados

-

-

1.203

234

17.644

8.473

332.850

140.253

17.644

8473

267.583

140.253

-

-

65.267

-

Circulante
Não circulante

A classificação dos terrenos para futuras incorporações entre o ativo circulante e o não circulante é
realizada mediante a expectativa de prazo para o lançamento dos empreendimentos imobiliários,
revisada periodicamente pela Administração. Os imóveis em construção e imóveis concluídos são
classificados no ativo circulante, tendo em vista a sua disponibilidade para venda.
Os custos financeiros de financiamentos são capitalizados em “Imóveis a comercializar” das obras em
andamento e realizados ao resultado na rubrica “custo dos imóveis vendidos” de acordo com as unidades
vendidas.
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A seguir demonstramos a movimentação dos juros do período de seis meses findo em 30 de junho de
2020 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

234

-

Saldo nos estoques em 1o de janeiro
Adição por consolidação de novas controlada (i)

17

Juros incorridos no exercício

1.304

276

Apropriação dos encargos financeiros aos custos das vendas

(352)

(42)

Saldo nos estoques no final do período

1.203

234

(i)

Adição decorre dos efeitos da consolidação da Vinson e Paris, controles obtidos em 02 de janeiro de
2020, conforme Nota Explicativa no 8.

7. Partes relacionadas
Os saldos de partes relacionadas são registrados com base nos valores contábeis e estão assim
apresentados:
Controladora
30/06/2020
Ativo

Consolidado

31/12/2019
Passivo

30/06/2020
Ativo

31/12/2019
Passivo

Ativo
Redução capital a receber

69

-

-

-

Mútuo financeiro (a)

-

1.222

-

1.222

Dividendos a pagar (b)

-

-

-

402

69

1.222

-

1.624

Passivo

Total

(a) Mútuo Financeiro
Controladora e
Consolidado
Índice de
Mutuária

Companhia

Mutuante

correção

Cyrela Brazil

110% do CDI

Realty S.A.

ou CDI + 1%

Empreend e

a.a., o que for

Participações

menor

Total

Tipo de
Vencimento

relacionamento

10/05/2029

Sócia

30/06/2020

31/12/2019

-

1.222

-

1.222

Contrato firmado em 10 de maio de 2019, com a liberação de R$ 4.167 como forma de financiar
parte da aquisição da CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil
Realty S.A. Empreendimentos e Participações (Cyrela), pela Companhia. Entre as condições de
amortização, a Cyrela poderia reter a parcela de 40% de direito da Companhia para amortização
imediata do mútuo. No entanto, em 18 de fevereiro de 2020 ocorreu a quitação do saldo
remanescente, não havendo saldo em aberto em relação a esse mútuo nessas demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
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A tabela a seguir apresenta a movimentação dos contratos de mútuos (Controladora e
Consolidado):
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro
Liberações
(-) Amortização principal
Juros incorridos
(-) Juros pagos
Saldo no final do período

31/12/2019

1.222

-

-

4.167

(1.222)

(2.988)

7

130

(7)

(87)

-

1.222

(b) Dividendos a pagar (Consolidado)
Trata-se de saldo a pagar em 31 de dezembro de 2019 a sócios da empresa Lavvi Carrão
Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo pagamento ocorreu em março de 2020.
(c) Remuneração de pessoal-chave da Administração
Até 30 de junho de 2020, a diretoria da Companhia era exercida por representantes da sócia RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por esse motivo, durante os períodos de seis meses
findos em 30 de junho de 2020 e de 2019, os diretores não receberam pró-labore ou outra
remuneração da Companhia.
(d) Contratos de prestação de serviço
A Companhia firmou em outubro de 2017, contrato de prestação de serviços, em regime de
preço fechado, com a Cyrela Construtora Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, para administração e manutenção da obra do Nativ Tatuapé,
empreendimento lançado pela Companhia em maio de 2019. Os valores são devidos e
registrados na medida do custo incorrido da obra e apurados por meio de medições mensais. O
custo correspondente a esse contrato registrado no resultado do período de seis meses findo
em 30 de junho de 2020 foi de R$675 (R$88 no período de seis meses findo em 30 de junho de
2019).

8. Investimentos
A composição dos investimentos está apresentada a seguir:
Controladora

Controladas
Coligadas
Saldo dos investimentos

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

210.385

98.132

-

-

10.172

20.617

10.172

20.617

220.557

118.749

10.172

20.617

30/06/2020

31/12/2019

40

200

A movimentação dos investimentos é como segue:
Controladora
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019
16.686

118.749

41.091

20.617

Adição de investimento - aportes de capital e AFAC

21.142

44.635

-

9.603

Dividendos distribuídos

(8.695)

(25.330)

(1.340)

(13.584)

Resultado de equivalência patrimonial

26.274

52.359

562

7.895

-

(1.860)

-

-

Baixa de investimento - venda de participação societária
(a)
Adição de investimento - aquisição de participação
societária (b)
Adição de investimento - restruturação societária (c)
Capitalização dos juros
Baixa de investimento (d)
Outros
Saldo no final do período

-

7.905

-

-

61.513

-

-

-

907

233

-

-

-

-

(9.777)

-

667

(284)

110

17

220.557

118.749

10.172

20.617

(a) Em 24 de junho de 2019, a Companhia vendeu 20% da subsidiária integral Lavvi Madri
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações pelo valor de R$2.218, o ganho de R$358 foi reconhecido como transação de capital
em patrimônio líquido. Até aquela data, os resultados e patrimônio da empresa eram consolidados,
como as demais controladas.
(b) Em 10 de maio de 2019, a Lavvi adquiriu 40%, sem obter o controle, da CBR 052 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., junto à Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações pelo valor de
R$8.334, gerando perda de R$429 reconhecida como transação de capital no patrimônio líquido da
Lavvi.
(c) Em 02 de janeiro de 2020, a Companhia passou a deter participações de 50,98% da Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., obtendo assim o controle dessa investida, como resultado da
reestruturação societária descrita na Nota Explicativa no 16 e no 1.
(d) Em 02 de janeiro de 2020 ocorreu a terceira alteração contratual da Lavvi Paris Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Em virtude de os quotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e
envolvimento da Companhia nas atividades operacionais e financeiras da investida, o controle foi
retomado pela Companhia (tendo sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de
2018 a 1o de janeiro de 2020), e consequentemente as demonstrações financeiras da investida
passaram a ser consolidadas.
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99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,98%
40,00%

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

LV Construção Empreitada Ltda.

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Milao Empreendimentos ImobiliáriosLtda.

Lavvi Miami Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

36.886

153.480

51.634

143

111.997

55.137

1.385

316

27.957

-

70,00%

Lavvi Paris Empreendimentos ImobiliáriosLtda.

54.087

579.516

80,00%

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

68.550

17.944

Total Investimentos

94,00%

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ativo

Juros capitalizados (i)

100,00%

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

(%)
Particip.

Investida

264.076

-

11.455

28.402

47.933

20

77.860

21.748

789

148

9.566

28.297

33.548

4.310

Passivo

281.942

-

24.025

119.844

3.767

142

34.398

31.779

126

171

13.419

18.673

25.364

10.234

resultado

do

PL antes

Balanço patrimonial

33.498

-

1.406

5.234

(66)

(19)

(261)

1.610

470

(3)

4.972

7.117

9.638

3.400

Resultado

220.557

1.141

10.173

63.765

3.701

123

34.137

26.711

597

168

12.873

20.632

32.902

13.634

Investimento

26.274

-

562

2.669

(66)

(19)

(261)

1.288

470

(3)

3.480

5.694

9.060

3.400

patrimonial

Equivalência

Controladora

30/06/2020

10.172

-

10.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

562

-

562

patrimonial

Equivalência

Consolidado

A seguir estão relacionadas as controladas e coligadas da Companhia, suas denominações sociais, respectivas participações em 30 de junho de 2019 e principais
informações:
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70,00%
99,99%
99,99%
80,00%
99,99%
99,99%
40,00%

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

LV Construção Empreitada Ltda.

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Milao Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
359.805

39.006

10

108.234

54.624

617

1.181

24.742

50.149

4.267

208.476

11.906

-

91.413

20.970

491

677

10.774

30.601

37.377

84.638

14.324

10

17.454

19.336

(12)

(29)

9.990

13.376

5.776

4.413

66.691

12.776

-

(633)

14.318

138

533

3.978

6.172

22.906

6.503

Resultado

10.840

10

16.821

26.923

126

505

9.777

15.638

26.961

10.915

Investimento

(i)

52.359

5.110

-

(633)

11.454

139

533

2.785

4.937

21.531

6.503

patrimonial

20.617

10.840

-

-

-

-

-

9.777

-

-

-

Investimento

-

-

-

43

7.895

-

5.110

-

-

-

-

-

2.785

patrimonial

Equivalência

Consolidado

Juros capitalizados referente a empréstimo obtido pela Companhia para financiar aquisição de terreno na Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os
juros alocados aos empreendimentos imobiliários das investidas são capitalizados aos respectivos investimentos na controladora e no consolidado na rubrica
“Estoques”.
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80,00%

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

66.059

15.183

resultado

118.749

94,00%

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Passivo

Equivalência

Controladora

Total Investimentos

99,99%

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ativo

PL antes do

31/12/2019

Juros capitalizados (i)

Particip.

Investida

(%)

Balanço patrimonial

9. Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil
a.

Empréstimos e financiamentos
Controladora
Juros

Vencimentos 30/06/2020

Consolidado

Descrição

Banco

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Crédito com

Bancos

8% a 8,3%

Garantia

Safra e

na fase de

hipotecária -

Banco

construção

Patrimônio de

Bradesco

e 12%

dez/2021 e

Afetação (i)

S.A.

após

mai/2023

-

-

3

4.495

nov/2022

50.135

50.074

50.135

50.000

50.135

50.074

50.138

54.495

135

74

138

4.495

50.000

50.000

50.000

50.000

Média de

Banco
CCB –

Alfa de

Financiamento

Invest.

108% do

Imobiliário (ii)

S.A.

CDI

Total
Circulante
Não circulante

(i)

Contratos de crédito imobiliário para financiamento de obra, firmados em 2017 e 2018, com o
limite total de R$148.042, dos quais seriam liberados de acordo com o percentual de evolução
de obra e necessidade caixa. Até 30 de junho de 2020, o total de recursos liberados e
utilizados foi de R$ 41.423 (mesmo valor em 31 de dezembro de 2019), por conta do
encerramento das obras não há saldos de crédito em aberto a ser liberado referente a esses
contratos. Os valores contratados e liberados mencionados, já contemplam contratos, que
passaram a ser consolidadas em 2020 com a obtenção de controle da Vinson e Lavvi Paris,
conforme Nota Explicativa no 8. Os recursos foram destinados para construção dos
empreendimentos “Condomínio Movva SP”, “Praça Mooca”, “Praça Piratininga” e “Vitrali
Moema”, esses dois últimos das empresas Vinson e Lavvi Paris consolidados a partir de
2020.

(ii) Contrato firmado em 18 de novembro de 2019, no valor de R$ 50.000, que teve os recursos
totalmente liberados em 2 de dezembro de 2019, os quais devem ser utilizados para
investimentos, direto ou indireto, em empreendimentos imobiliários residenciais.
Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimentos dos empréstimos e financiamentos:
Controladora
Ano
Até 1 ano

30/06/2020

Consolidado
31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

135

74

138

De 1 a 2 anos

-

-

-

4.495
-

De 2 a 3 anos

50.000

50.000

50.000

50.000

50.135

50.074

50.138

54.495
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Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Controladora
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

50.074

-

54.495

-

Adições

-

50.000

-

54.421

Adição por aquisição de
empresa (i)

-

-

8.449

-

Amortizações

-

-

(10.149)

-

1.067

74

1.464

98

Juros pagos

(1.006)

-

(4.121)

(24)

Saldo no final do
período

50.135

50.074

50.138

54.495

Juros incorridos

(i)

Adição decorre dos efeitos da consolidação da Vinson e Paris, controles obtidos em 02 de
janeiro de 2020, conforme Nota Explicativa no 8.

Garantias
O contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária – patrimônio de afetação, prevê as
seguintes garantias:
Intervenientes/fiadores

Penhor

Hipoteca

Cyrela Brazil Realty S.A.

Totalidade dos direitos creditórios decorrentes dos

Prédio e

Empreendimentos e
Participações

compromissos de venda e compra de cada uma das
unidades do empreendimento.

respectivo
terreno

A CCB – Financiamento imobiliário prevê o Aval da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos
e Participações.
Covenants
A CCB – Financiamento imobiliário, firmado com o Banco Alfa S.A., prevê o cumprimento, pela
Avalista (Cyrela), dos índices financeiros a seguir apresentados, a serem calculados
trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), com base em suas demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas auditadas ou revisadas, conforme o caso.
(Dívida líquida + Imóveis a Pagar) / Patrimônio Líquido

= ou < que 0,80

(Total de Recebíveis + Imóveis a Comercializar) / (Dívida Líquida + Imóveis a
Pagar + Custos e Despesas a Apropriar)

= ou > 1,5

Obrigações previstos nos respectivos contratos ou instrumentos, e/ou protestos
legítimos de título, e/ou, não cumprimento de qualquer decisão ou sentença,
e/ou, e/ou venda, transferência, desapropriação, arresto, sequestro ou penhora
de ativos

= ou > 1,5 do PL

Até a data de aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas, todos os covenants foram cumpridos pela Companhia e pela Cyrela no que diz
respeito aos índices financeiros.
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b)

Arrendamento mercantil
Até a data de aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas, todos os índices financeiros foram cumpridos.
Controladora e Consolidado
31/12/2019

30/06/2020
Provisão para pagamento de arrendamento

2.476

2.684

(-) Ajuste a valor presente

(997)

(1.156)

Saldo

1.479

1.528

132

420

1.347

1.108

Circulante
Não circulante

A Companhia possui 2 contratos de arrendamentos para utilização de sala comerciais, sede da
Companhia e suas controladas, com vencimento previsto para 15 de outubro de 2021. Para
efeito de mensuração do passivo de arredamentos, foi considerada a perspectiva e capacidade
da Lavvi de proceder com a renovação dos contratos (tendo sido considerado o prazo de 5 anos
na adoção inicial). Os registros das parcelas vincendas desses contratos foram efetuados com
base no pronunciamento técnico NBC TG 06 (R2).
Para efeito de cálculo do ajuste a valor presente das parcelas a vencer do arrendamento de
direito de uso, foi utilizada a taxa média mensal de juros das operações equivalentes a 10,31%
ao ano (taxa incremental), obtida junto aos principais bancos nos quais a Lavvi possui
relacionamento.
Como garantia dos contratos e do exato cumprimento de todas as suas cláusulas e condições,
assinaram como fiadores, os administradores da Lavvi.
Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento do arrendamento mercantil:
Controladora e Consolidado
A vencer em:

30/06/2020

31/12/2019

Até 1 ano

465

420

De 1 a 2 anos

465

418

De 2 a 3 anos

465

435

De 3 a 4 anos

465

453

Após 4 anos

616

958

(-) Ajuste a valor presente

(997)

(1.156)

Total

1.479

1.528

Movimentação dos passivos com arrendamento
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro
Adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)
Juros incorridos e inflação corrente (i)

31/12/2019

1.528

-

-

1.577

158

336

Pagamentos

(207)

(385)

Saldo no final do período

1.479

1.528

(i)

Inclui os valores aproximados de R$ 46 e R$ 103 de inflação corrente, no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo 31 de dezembro de 2019,
respectivamente.
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Movimentação dos ativos de direito de uso
30/06/2020
Saldo em 1a de janeiro

31/12/2019

1.577

-

-

1.577

Saldo no final do período

1.577

1.577

Despesas com depreciação dos ativos de direito de uso no período

(117)

(232)

Adição por adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)

A Companhia não tem receita (ou ainda expectativa de geração de receitas) tributadas por PIS e
Cofins no regime não cumulativo. Dessa forma, na avaliação da Administração não há potencial
de créditos de PIS e Cofins decorrentes das contraprestações pagas dos contratos de
arrendamentos.
A Companhia, em decorrência da mensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de
uso, procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação
projetada nos fluxos de caixa, conforme vedação imposta da NBCT 06 (R2), o que pode gerar
distorções na informação a ser prestada. A tabela a seguir demonstra os efeitos da ausência de
correção sobre valores de passivos e ativos correspondentes do arrendamento.
Para projetar a inflação, foi considerado o IGPM projetado para o ano de 2020 pelo Banco
Bradesco S.A., de 5,53% a.a.
Fluxo real:
Ativo

30/06/2020

Passivo

Direito de uso

1.577

Arrendamento

(-) Depreciação

(349)

(-) Ajuste a valor presente

1.228

30/06/2020
2.476
(997)
1.479

Fluxo inflacionado:
Ativo

30/06/2020

Passivo

Direito de uso

2.405

Arrendamento

(-) Depreciação

(532)

(-) Ajuste a valor presente

1.873

30/06/2020
2.493
(546)
1.947

As despesas com locações incorridas pela Companhia referentes a itens considerados como de
baixo valor (cremalheiras e gruas em nossas obras e equipamentos de informática, telefonia e
copa de nosso escritório) foram de R$353 no período de seis meses findo em 30 de junho de
2020 e R$113 no mesmo período de 2019, registradas nas rubricas de despesas administrativas
e custos dos imóveis vendidos, conforme o caso.
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10. Contas a pagar por aquisição de imóveis
Referem-se a terrenos adquiridos, objetivando o lançamento de novos empreendimentos, de forma
isolada ou com a participação de terceiros, e são classificados assim:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Permutas Financeiras

19.115

20.736

Compromissos em moeda corrente

37.219

24.683

Contratos de SCPs

4.310

4.267

Total

60.644

49.686

Circulante

29.685

27.514

Não circulante

30.959

22.172

Permutas financeiras são compromissos a pagar vinculados diretamente com os recebíveis de obras em
andamento, representado por percentual sobre as parcelas recebidas, líquidas de impostos. Parte destes
compromissos são reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades
não comercializadas.
Compromissos em moeda corrente representa obrigações da Companhia que serão pagos conforme o
vencimento, e possuem correção pelo IGPM e INCC.
A Companhia através de suas controladas adquiriu terrenos com obrigações previstas em contratos de
Sociedades em Cota de Participação (SCPs), sendo o pagamento decorrente do percentual recebido das
parcelas de unidades comercializadas, líquidas dos impostos. Parte destes compromissos são
reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades não comercializadas.
Cronograma de vencimentos:
A vencer em:

30/06/2020

31/12/2019

Até 1 ano

29.685

27.514

De 1 a 2 anos

26.994

19.285

De 2 a 3 anos

2.595

1.542

De 3 a 4 anos

1.370

1.345

Total

60.644

49.686

Circulante

29.685

27.514

Não circulante

30.959

22.172

11. Adiantamentos de clientes
Consolidado
30/06/2020
Por recebimentos das vendas de imóveis

31/12/2019

37.414

26.467

Adiantamentos de clientes – permutas

150.186

91.662

Total

187.600

118.129

Circulante

173.703

60.958

13.897

57.171

Não circulante

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes forem superiores aos valores reconhecidos de receitas.
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Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do reconhecimento inicial, ou na data que for possível tal avaliação.
Os Adiantamentos de clientes, originados pela permuta física a valor justo na compra de terrenos, serão
reconhecidos ao resultado mediante o mesmo procedimento de reconhecimento das receitas de vendas
pelo POC. A parcela não apropriada é classificada no passivo circulante.

12. Outras contas a pagar
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Obrigações em contratos de Sociedades em Cotas de Participação - SCPs (i)

9.200

Demais obrigações (ii)

1.468

453

10.668

9.653

Circulante

1.468

453

Não circulante

9.200

9.200

Total

(i)

9.200

Representam contratos firmados entre uma controlada (sócia ostensiva) da Companhia e
investidores (sócios participantes), com o objetivo de financiar a aquisição de imóveis em troca de
participação no VGV (líquido de impostos) do empreendimento a ser desenvolvido no local, que dá
aos sócios participantes o direito de receber (de acordo com a sua participação no acordo) os
valores recebidos pelas vendas de unidades imobiliárias, descontados dos impostos.

(ii) Do total de demais obrigações, em 30 de junho de 2020, R$ 1.176 representam devolução de
clientes pagar por distrato de contratos de venda de unidades imobiliárias (R$ 301 em 31 de
dezembro de 2019).

13. Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas.
A movimentação das provisões pode ser assim resumida:
Controladora
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

3.696

2.179

3.696

-

-

136

-

Constituição e atualização de provisão

1.259

1.517

1.168

1.517

Saldo no final do período

4.955

3.696

5.000

3.696

Adição por consolidação de empresa (i)

(i)

2.179

Adição decorre dos efeitos da consolidação da Vinson e Paris, controles obtidos em 02 de janeiro de
2020, conforme Nota Explicativa no 8.

No período de 6 meses findos em 30 de junho de 2020 e exercício findo 31 de dezembro de 2019, as
demandas judiciais para as quais se constituiu provisão possuíam natureza tributária, exclusivamente. A
Companhia não identificou outras ações judiciais ou administrativas, de naturezas trabalhistas ou cíveis
com perdas prováveis nos respectivos períodos.
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Causas classificadas como risco de perda possível
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía duas causas de natureza tributária, no âmbito municipal,
cujo a perda é considerada possível e foi estimada em R$ 2.101, demais causas de natura trabalhista
estimada em R$ 158 e uma causa de natureza cível estimada em R$ 34. Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia não possuía causas com prognóstico de perda possível a ser divulgada em 31 de dezembro
de 2019 e em 30 de junho de 2019.

14. Tributos com recolhimento diferido
a)

A composição do saldo dos impostos e contribuições diferidos são como segue:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Diferenças Temporárias – RET:
IRPJ - diferido

2.348

CSLL - Diferida

1.298

794

725

445

3.360

2.057

7.731

4.811

Circulante

5.565

2.164

Não circulante

2.166

2.647

PIS - Diferido
Cofins - Diferido

1.515

O recolhimento efetivo desses tributos ocorre em prazo equivalente ao do recebimento das
parcelas de vendas.
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b)

Reconciliação do IRPJ e da CSLL - correntes e diferidos
Controladora

Consolidado
01/04/2019 01/01/2019

01/04/2019 01/01/2019
01/04/2020 01/01/2020
a
Descrição

a

a

a 30/06/2019 30/06/2019

01/04/2020

01/01/2020

a

a

30/06/2020 30/06/2020 (Revisado) (Revisado) 30/06/2020

a

a

30/06/2019 30/06/2019

30/06/2020 (Revisado) (Revisado)

Resultado antes
do IRPJ
e da CSLL

13.456

22.456

21.272

18.806

18.662

31.040

24.274

21.943

Alíquota - 34%

(4.575)

(7.635)

(7.232)

(6.394)

(6.345)

(10.554)

(8.253)

(7.461)

5.281

8.933

7.659

7.181

190

191

36

64

(706)

(1.298)

(427)

(787)

(706)

(1.298)

(427)

(787)

-

-

-

-

5.820

9.455

7.209

6.486

Equivalência
patrimonial
Créditos fiscais
não constituídos
Efeito do
resultado de
controladas
tributadas pelo
lucro
presumido/RET
Total da
despesa com
IR e CSLL

-

-

-

-

(1.041)

(2.206)

(1.435)

(1.698)

Corrente

-

-

-

-

(872)

(1.946)

(676)

(953)

Diferido

-

-

-

-

(169)

(260)

(759)

(745)

-

-

-

-

(1.041)

(2.206)

(1.435)

(1.698)

A controladora optou pelo sistema de apuração pelo lucro real e não registrou os créditos
tributários, reconhecendo-os apenas quando há perspectiva de realização de resultados
tributáveis futuros.
As diferenças temporárias dos tributos sobre o lucro das investidas, no lucro presumido/RET,
estão assim compostas:
Consolidado
30/06/2020
Base – RET

31/12/2019

193.275

Alíquota nominal – RET
Passivo diferido

120.275

4%

4%

7.731

4.811

51

211

15. Receitas de vendas a apropriar e custos orçados de imóveis vendidos a
apropriar
Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 da INBC TG 02 e ao ofício circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14, o resultado das operações imobiliárias é apropriado
com base no custo incorrido, assim sendo, o saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda
não concluídas está refletido parcialmente nas demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas da Companhia, uma vez que o seu registro contábil reflete a receita reconhecida, líquida
das parcelas já recebidas. As receitas a serem apropriadas decorrentes de unidades imobiliárias
vendidas de empreendimentos em construção (não concluídos) e os respectivos compromissos de
custos a serem incorridos com relação às unidades imobiliárias vendidas não estão refletidos nas
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
a)

Resultado de vendas de imóveis a apropriar
Consolidado
30/06/2020
Vendas contratadas de imóveis dos empreendimentos em andamento
Receita bruta apropriada com venda de imóveis
Provisão para distrato – efeito em receitas
Receita a apropriar com venda de imóveis
Custos orçados dos imóveis vendidos
Custos incorridos apropriados
Provisão para distrato efeito em custos

31/12/2019

777.010

561.704

(475.039)

(298.735)

(2.858)

(1.973)

299.113

260.996

483.889

355.817

(295.283)

(189.435)

(1.763)

(1.227)

Compromissos com custos orçados a apropriar

186.843

165.155

Resultados de vendas de imóveis a apropriar

112.270

95.841

A receita de imóveis vendidos a apropriar está mensurada pelo valor nominal dos contratos,
acrescido das atualizações contratuais e deduzido de rescisões, líquida da parcela de receita
apropriada, e não contempla ajuste a valor presente tampouco impostos incidentes.
Os custos orçados dos imóveis vendidos a apropriar não contemplam encargos financeiros, os
quais são apropriados aos imóveis a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis vendidos),
proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas, à medida que são incorridos, tampouco
provisão para garantia, a qual é apropriada às unidades imobiliárias vendidas à medida da
evolução financeira da obra.
b)

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Custo incorrido de obra das unidades em estoque

21.988

708

Custo orçado de obra total a incorrer das unidades em estoque

24.342

22.619

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

46.330

23.327

Os valores acima apresentados não contemplam custos financeiros capitalizados e provisões
para garantias a incorrer.
c)

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos no “Patrimônio de Afetação”,
em observância à Lei no 10.931/04.
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16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 30 de junho de 2020, o capital social subscrito e integralizado é de R$106.517, dividido em
106.517 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2019,
o capital social subscrito e integralizado é de R$ 45.004, composto por 45.004 mil quotas no
valor unitário de R$1,00 cada.
Em 19 de junho de 2020, a Companhia realizou a terceira alteração ao contrato social, naquele
ato foi deliberado a transformação da Companhia em sociedade anônima, sendo que as 95.865
quotas ordinárias e as 10.652 quotas preferenciais foram convertidas, respectivamente, em
106.517 ações ordinárias, mantendo-se o mesmo valor nominal de R$1,00 cada.
Em 02 de janeiro de 2020, os sócios da Companhia deliberaram aumento de capital com a
integralização no valor de R$61.513, utilizando participações societárias detidas na Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda, como já mencionado nas Notas Explicativas no 8 e no 1.
Em 31 de outubro de 2019, houve o aumento de capital da Lavvi em R$44.994, com a emissão
de 44.994 novas quotas, sendo 40.494 quotas ordinárias e 4.500 quotas preferenciais, ao valor
unitário de R$1,00 real cada.

b)

Transação de capital
Conforme apresentado na Nota Explicativa no 8 foram reconhecidos os ganhos e perdas nas
transações entre sócios de compra e venda de participações em sociedades controladas.

c)

Lucro por ações
O lucro básico por ações é calculado por meio da divisão do resultado do período atribuído aos
sócios controladores, pelo número médio ponderado ações em circulação no período.
Não há outros instrumentos patrimoniais ou de dívida com efeito diluidor do capital, portanto, o
lucro (prejuízo) diluído por quota é compatível com o lucro básico por quota.
O quadro a seguir apresenta o cálculo do lucro por ações nos períodos de seis meses findos em
30 de junho de 2020 e de 2019:
Controladora e Consolidado
Básico/diluído

30/06/2020

Lucro líquido atribuído aos sócios controladores
Número médio ponderado de ações em circulação (em milhares)
Lucro básico e diluído por ações/cotas, expresso em reais

30/06/2019
(Revisado)

22.456

18.806

105.834

105.834

0,2121

0,1718

Em 02 de janeiro de 2020, houve o aumento de capital da Companhia para R$106.517 dividido
em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais, como
resultado da reestruturação societária descrita na Nota Explicativa no 1. Desta forma, os lucros
por ações/cotas nos períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019 foram calculados, de forma
retrospectiva com base na média ponderada de ações entre 1o de janeiro de 2020 a 30 de junho
de 2020, de forma a refletir o efeito das quotas em circulação em 30 de junho de 2020.
Em 19 de junho de 2020, houve a transformação da Companhia para sociedade anônima, como
mencionado na Nota Explicativa no 1 e no 16.a. Naquela data, as quotas em circulação na data
foram substituídas por ações à razão de 1 cota para cada 1 ação ordinária.
d)

Dividendos distribuídos
A Companhia distribuiu durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020
dividendos desproporcionais totais no montante de R$ 1.799, para a sócia RH
Empreendimentos e outro sócio pessoa física. Os dividendos desproporcionais totais
distribuídos durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, foi de R$ 440, para
a sócia RH Empreendimentos e outro sócio pessoa física.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia distribuiu dividendos
desproporcionais no montante de R$1.259, sendo R$1.179 ao sócio RH Empreendimentos
Imobiliários e R$80 ao sócio Moshe Horn.
e)

Destinações dos resultados dos exercícios
O lucro líquido do exercício, após as compensações e deduções previstas em lei e consoante
previsão estatutária, quando aplicável, tem a seguinte destinação:
·

5% para reserva legal, até atingir 20% do capital social integralizado ou 30% das reservas
totais.

·

25% do saldo, após a apropriação para reserva legal, será destinado aos pagamentos de
dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas.

17. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:
Consolidado

Venda de imóveis

01/04/20 a
30/06/20

01/01/20 a

01/04/19 a
30/06/19

01/01/19 a
30/06/19

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

54.591

95.958

82.977

87.598

31

357

451

604

558

1.375

(1.305)

(885)

(2.690)

(1.687)

(1.206)

-

Serviços prestados
Ajuste a valor presente
Provisão para distrato
Receita de indenização por
distrato

(148)

(83)

24

(18)

Deduções da receita bruta

(1.063)

(2.177)

(1.478)

(1.663)

Receita líquida operacional

51.279

93.743

79.463

85.636

18. Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
A composição do custo dos imóveis vendidos e serviços prestados classificados por natureza estão
demonstrados a seguir:
Consolidado

Custo dos imóveis vendidos

01/04/20 a

01/01/20 a

01/04/19 a
30/06/19

01/01/19 a
30/06/19

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

(30.968)

(55.410)

(50.344)

Provisão para distratos

1.807

1.121

749

-

Garantia de obra

(530)

(917)

(149)

(217)

(29.691)

(55.206)

(49.744)

(53.931)

Total

(53.714)
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19. Despesas administrativas
Controladora

Consolidado
01/01/19

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

01/01/19 a

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

a

a

30/06/19

30/06/19

a

a

30/06/19

a

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

30/06/19

(276)

(578)

(124)

(223)

(323)

(673)

(172)

(297)

(1.201)

(1.965)

(274)

(1.171)

(1.573)

(2.565)

(378)

(1.369)

(100)

(199)

(71)

(159)

(102)

(204)

(71)

(162)

(132)

(218)

(130)

(232)

(150)

(262)

(151)

(270)

-

(1)

-

(1)

(10)

(94)

(94)

(100)

Despesas com
pessoal
Serviços de
terceiros
Depreciação
Manutenção e
utilidades
Legais e
cartoriais
Demais
despesas
Total

(193)

(320)

(135)

(201)

(256)

(645)

(132)

(220)

(1.902)

(3.281)

(734)

(1.987)

(2.414)

(4.443)

(998)

(2.418)

20. Despesas comerciais
Controladora

Consolidado

01/01/20

01/04/19 a

01/01/19 a

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

01/04/20 a

a

30/06/19

30/06/19

a

a

30/06/19

01/01/19 a
30/06/19

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

(14)

(72)

(10)

(16)

(355)

(858)

(1.362)

(1.635)

-

-

-

-

(846)

(3.742)

(2.450)

(5.210)

(5)

(5)

-

-

(560)

(579)

(471)

(922)

-

-

-

-

1

(38)

(63)

(66)

(19)

(77)

(10)

(16)

(1.760)

(5.217)

(4.346)

(7.833)

Propaganda e
publicidade
Estande de
vendas
Despesas com
vendas
Demais despesas
Total

21. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Controladora

Consolidado

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

01/01/19 a

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

a

a

30/06/19

30/06/19

a

a

30/06/19

30/06/19

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

(779)

(1.258)

(458)

(602)

(780)

(1.168)

(458)

(602)

767

767

-

-

(260)

767

-

-

1.475

1.475

01/01/19 a

Provisão para
contingência
Outros
ganhos/(perdas)
com
investimentos (i)
Recuperação de
despesas (ii)
Outras receitas
(despesas)

(109)

1

-

264

(110)

1

2

265

Total

(121)

(490)

(458)

(338)

325

1.075

(456)

(337)

(i)

Referem-se a ganhos/(perdas) investimentos, com dividendos desproporcionais em investidas.
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(ii) Referem-se a recuperação despesas com pagamento de IPTU dos empreendimentos.

22. Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Controladora

Consolidado
01/01/19 a

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

01/01/19 a

01/04/20

01/01/20

01/04/19 a

a

a

30/06/19

30/06/19

a

a

30/06/19

30/06/19

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

30/06/20

30/06/20

(Revisado)

(Revisado)

aplicações financeiras

13

175

86

259

283

918

382

862

Juros ativos

34

34

28

28

(5)

38

13

28

-

-

-

-

89

89

30

30

-

1

-

-

21

54

-

-

financeiras

47

210

114

287

388

1.099

425

920

Despesas bancárias

(1)

(3)

(78)

(79)

(44)

(131)

(88)

(96)

-

-

-

-

115

(205)

-

-

(1)

(9)

(4)

(12)

-

(9)

(3)

(12)

(80)

(168)

(85)

(171)

(96)

(228)

(85)

(175)

(82)

(180)

(167)

(262)

(25)

(573)

(176)

(283)

(35)

30

(53)

25

363

526

249

637

Rendimentos sobre

Multas recebidas
Outras receitas
financeiras
Total de Receitas

Variação monetária
Cofins/Pis/receitas
financeiras
Outras despesas
financeiras
Total de Despesas
financeiras
Receitas (despesas)
financeiras, líquidas

23. Transações que não afetaram caixa e equivalentes e caixa
Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, a Companhia realizou as
seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto, não foram
apresentadas nas demonstrações do fluxo de caixa, conforme abaixo:
30/06/2019

Transações entre sócios
Juros capitalizados em imóveis a comercializar, conforme Nota Explicativa n o 9
Adiantamentos de clientes – permutas realizadas no período

30/06/2020

(Revisado)

-

(71)

1.304

-

37.868

45.007

-

1.577

61.513

-

Efeitos da adoção inicial da NBC TG 06 (R2) – Arrendamentos (IFRS 16),
conforme divulgado nas Notas Explicativas no 3.22 e no 9 b das demonstrações financeiras
anuais de 2019
Aumento de capital na Companhia com transferência de participação societária
mantida pelos sócios da Companhia na Vinson (vide Nota Explicativa n o 8)

24. Compromissos
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui instrumentos particulares para aquisição de terrenos com
a promessa de permutas por unidades imobiliárias. Os referidos contratos possuem condições
resolutivas ao exclusivo critério da Companhia e/ou suspensivas, relacionadas a aprovações e
regularizações que não estão sob o controle da Companhia e que precisam ser superadas para a
concretização da transação.
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25. Segmentos operacionais
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como incorporação imobiliária. A
Companhia está organizada, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios
para fins operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.
Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:

•

Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de produtos, marcas ou
canais de venda;

•

As operações trabalham para mais do que um empreendimento;

•

As decisões estratégicas da Companhia estão embasadas em estudos que demonstram
oportunidades de mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal, por exemplo.

26. Seguros
As controladas da Companhia mantém seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos
sobre ativos e/ou responsabilidades:
As coberturas de seguros são as seguintes:
Risco de engenharia – cobertura de R$ 221.704 para: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no
canteiro de obras, tais como danos da natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios,
alagamentos, terremotos entre outros, danos inerentes a construção, emprego de materiais defeituosos
ou inadequados, falhas na construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos
causados por erros de projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos
greves etc.
Garantias contratuais com setor público: cobertura básica de R$ 54.973.
Risco de Responsabilidade Civil (RC) Geral: cobertura básica de R$ 18.000.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho/2020 e
junho/2023.

27. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
A Companhia e suas controladas administram o capital, para assegurar a continuação de suas
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes
interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e
do patrimônio.
A estrutura de capital da Companhia e de suas controladas é formada pelo endividamento
líquido (arredamentos mercantis detalhados na Nota Explicativa no 9, deduzidos pelo saldo de
caixa e equivalentes de caixa na Nota Explicativa no 4) e pelo patrimônio líquido da Companhia
(que inclui capital, reservas de lucros e participações de acionistas não controladores).
A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital.
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b)

Categorias de instrumentos financeiros
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

66.017

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa

1.736

30.773

37.645

Caixa restrito

-

-

2.208

295

Contas a receber

-

-

214.825

136.088

51.614

51.602

51.617

56.023

449

392

7.328

3.643

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos e
arrendamentos mercantis
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis –
compromissos em moeda corrente

-

-

37.219

24.683

Partes relacionadas

-

1.222

-

1.624

Valor justo
Contas a pagar por aquisição de imóveis –
permuta financeira

-

-

19.115

20.736

Contas a pagar por aquisição de imóveis SCP

-

-

4.310

4.267

-

-

9.200

9.200

Outras contas a pagar (obrigações em
contratos de Sociedades em Cotas de
Participação – SCPs)

c)

Objetivos da gestão do risco financeiro
A Companhia monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses
riscos destacam-se risco de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O principal objetivo é manter a exposição da Companhia a esses riscos em níveis
mínimos, utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e
controlando riscos de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
A Companhia dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de
empreendimentos imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário,
tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:
·

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

·

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

·

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;
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·

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia
do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

·

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

·

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades da Companhia, bem como à sua localização;

·

As margens de lucro da Companhia podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

·

As oportunidades de incorporação podem diminuir;

·

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

·

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo. A
Companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores
devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel, a
sua venda em condições satisfatórias;

·

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

·

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.

A Companhia atua na administração dos riscos mencionados através de processos e controles
implementados em cada área envolvida. Em relação aos processos e controles considera que
os níveis de aprovação e segregação de funções são suficientes para garantir o monitoramento
das operações, cumprimento das exigências regulatórias e legais, documentação apropriada
dos procedimentos, aprovações mediante estudos e análises preparados na periodicidade
estabelecida.
e)

Exposição a riscos cambiais
A Companhia e suas controladas não estão diretamente expostas a riscos cambiais por não
possuírem transações em moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
A Companhia e suas controladas apresentam abaixo as informações suplementares sobre seus
instrumentos financeiros que são requeridas pela Instrução CVM no 475/08, especificamente
sobre a análise de sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar, a
Companhia adotou as seguintes premissas, definidas na Instrução CVM no 475/08:
·

Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para a Companhia, e que é referenciado por fonte externa independente
(Cenário I);

·

Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e

·

Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pela Companhia e suas controladas.
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A análise sensibiliza os instrumentos financeiros considerando o saldo do fechamento contábil
mais recente em relação à aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas.
Risco

Transação
Emprest. e financiamentos
em CDI

Negativo

Despesa financeira
Emprest. e financiamentos
em CDI

50.135
Positivo

Despesa financeira

50.135

Provável

Variação
De 25%

Variação
De 50%

CDI a 2,43%

CDI a 3,04%

CDI a 3,65%

1.218

1.523

1.827

CDI a 2,43%

CDI a 1,82%

CDI a 1,22%

1.218

914

609

Pra elaboração da análise considerou-se a taxa efetiva dos empréstimos de 30 de junho de
2020 como sendo 2,43%, corresponde a 108% do CDI na data de aprovação destas
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas. Os cenários II e III
consideram uma redução dessa taxa para 1,82% e 1,22%, bem como aumentos para 3,04% e
4,65%.
Essas análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM no 475/2008,
tendo como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de mercado sobre cada
instrumento financeiro da Companhia e de suas controladas. No entanto, a liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados
devido à subjetividade que está contida no processo utilizado na preparação dessas análises.
g)

Gestão de risco de liquidez
A Companhia e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de
crédito bancárias julgadas adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e
do fluxo de caixa real e da combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos
financeiros.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia projetou o fluxo de caixa contratual não descontado das
obrigações acrescendo às amortizações os juros contratuais e os vencimentos destas
obrigações:
Controladora
Até 1
Instrumento
Empréstimos e
financiamentos e
arrendamentos
Contas a pagar por
aquisição de imóveis

h)

De 2 a 5
anos

ano

Consolidado
Até 1
ano

Total

De 2 a 5
anos

Total

107

51.347

51.454

2.979

51.347

54.326

-

-

-

29.685

30.959

60.644

Concentração de risco
A Companhia e suas controladas mantêm contas correntes bancárias e aplicações financeiras
em instituições financeiras aprovadas pela Administração, de baixo risco e atreladas ao CDI. O
saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não existe um cliente que
represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional líquida, nem do saldo a
receber.
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i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros da Companhia e de suas
controladas no semestre findo em 30 de junho de 2020 e no exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, que se encontram registrados pelo custo amortizado, de acordo com a Nota Explicativa
no 27 (b), aproximam-se do valor justo, uma vez que a natureza e a característica das condições
contratadas se assemelham àquelas disponíveis no mercado nas datas das demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, bem como as aplicações financeiras, é indexado ao
CDI; portanto, os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos
financeiros.
Hierarquia de valor justo
A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de
instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:

· Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
passivos.

· Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços).

· Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (“inputs” não observáveis).
Durante o período de seis meses e exercício findos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro
de 2019, respectivamente, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos
financeiros derivativos e/ou transações envolvendo derivativos embutidos.
* * *
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Aos Acionistas e Administradores do
Grupo Lavvi
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias combinadas
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo Lavvi (formado pelas
empresas relacionadas na Nota Explicativa no 1), que compreendem os balanços patrimoniais
combinados em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de
seis meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo Lavvi em 30 de junho de 2020, o desempenho combinado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa combinados para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards
Board – IASB”, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”).
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Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas”. Somos independentes em relação ao Grupo Lavvi, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

Ênfases
Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 2.1 e no 3.14, as demonstrações financeiras intermediárias
combinadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade para
o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída,
sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da Administração da
Companhia quanto à aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15), alinhado com aquele manifestado pela CVM no
Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse
assunto.
Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias combinadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 1.a, em 02 de janeiro de 2020 a Lavvi Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (atualmente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.) teve seu capital
social aumentado pela conferência, por seu controlador, de participação societária na Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo que, a partir do citado ato societário e alteração de certos
aspectos de governança e o fato de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento
da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. nas atividades financeiras e operacionais da investida, esta
passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos Ltda. (cujo controle era detido, anteriormente,
por cotista controlador em comum). Adicionalmente, em 02 de janeiro de 2020, em virtude de os cotistas
buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
nas atividades operacionais e financeiras da Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda., por meio da
terceira alteração contratual da investida e alteração de certos aspectos de governança, o controle foi
retomado pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (tendo sido controlada por cotista controlador
em comum durante o período de 29 de março de 2018 a 1o de janeiro de 2020). Dessa forma,
as demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo Lavvi estão sendo apresentadas com
o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira, informações relativas à
totalidade das atividades do Grupo Lavvi independentemente da disposição de sua estrutura societária,
considerando a Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Lavvi Paris Empreendimentos
Imobiliários Ltda. como entidades controladas da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. desde
1o de janeiro de 2017, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas,
conforme requerido pela Norma NBC TG 44/Deliberação CVM 708/13). Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras intermediárias combinadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras intermediárias combinadas e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
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Apuração da receita de incorporação imobiliária
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14 – Reconhecimento da receita com venda de imóveis e
com a prestação de serviços, as receitas resultantes das operações de incorporação imobiliária,
referentes a cada empreendimento que está em fase de construção, são apuradas pelo Grupo Lavvi
levando-se em consideração os respectivos estágios de execução através do método de percentual de
execução (“POC” – percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 02/2018, conforme detalhado na Nota Explicativa no 2.1. Os procedimentos para determinar, apurar e
contabilizar as receitas oriundas das operações de incorporação imobiliária envolvem uso de estimativas
sobre os custos orçados e custos incorridos nos empreendimentos para mensurar as receitas através do
critério de cálculo estabelecido na metodologia denominada de POC. Nesse sentido, os controles,
premissas e ajustes utilizados para elaboração dos orçamentos dos projetos em fase de construção
podem afetar, de forma significativa, o reconhecimento das receitas das entidades que compõem o
Grupo Lavvi, impactando seu resultado e respectiva performance.
Este assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido às receitas liquidas serem um
componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico neste setor
de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças no orçamento
das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de performance, caso
não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras
intermediárias combinadas do Grupo Lavvi. Portanto, consideramos área de risco de acordo com os
normativos de auditoria, tendo em vista seu reconhecimento estar suportado em estimativas baseadas
em orçamentos de custos (entre outras métricas que podem ter caráter subjetivo até o final da obra).
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados pela
administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral, obtivemos
os orçamentos aprovados pela administração e confrontamos com os valores utilizados no cálculo da
apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analisamos as estimativas de custos a incorrer
(aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os resultados entre os custos finais e
orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para suportar as variações não usuais;
(d) testamos a acuracidade matemática dos cálculos efetuados, incluindo a apuração do POC –
percentagem of completion aplicado para cada empreendimento; (e) em base amostral, inspecionamos
contratos de vendas, a realização de testes de recebimentos subsequentes e recalculamos a atualização
do contas a receber em conformidade com os índices contratualmente estabelecidos; (f) em base
amostral, testamos a documentação suporte dos custos incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os
custos de aquisição dos terrenos; (g) analisamos os controles existentes para movimentação dos juros
capitalizados, avaliando se estão de acordo com os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para
capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária e as
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações combinadas do valor adicionado
As demonstrações combinadas do valor adicionado (DVA) referentes ao período de seis meses findo em
30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração do Grupo Lavvi e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas do Grupo Lavvi. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se estas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias combinadas e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado.
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Em nossa opinião, essas demonstrações combinadas do valor adicionado foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são
consistentes em relação às demonstrações financeiras intermediárias combinadas tomadas em conjunto.
Revisão dos valores correspondentes
Os valores correspondentes às demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, do
valor adicionado e dos fluxos de caixas referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2019, apresentados para fins de comparação, foram por nós revisados, cujo relatório de revisão, datado
de 06 de julho de 2020, não continha ressalvas e continha parágrafos de ênfase quanto aos assuntos
discutidos na seção “Ênfases”.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
combinadas e o relatório do auditor
A administração do Grupo Lavvi é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias combinadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias combinadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras intermediárias combinadas ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras intermediárias combinadas
A administração do Grupo Lavvi é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras intermediárias combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras intermediárias combinadas
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias combinadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de o Grupo Lavvi continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras intermediárias combinadas, a não ser que a administração
pretenda liquidar o Grupo Lavvi ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo Lavvi são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras intermediárias combinadas.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias
combinadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras intermediárias
combinadas.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
intermediárias combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;



Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo Lavvi;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Grupo Lavvi. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras intermediárias combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo Lavvi a não
mais se manter em continuidade operacional;



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
intermediárias combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
intermediárias combinadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada;



Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras intermediárias combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
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Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
alguma lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque
as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 06 de julho de 2020

Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
CT CRC 1SP-223.177/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Grupo Lavvi
Balanços patrimoniais combinados
em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)

ATIVO
Nota

30/06/2020

31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

Caixa restrito

4

2.208

548

Contas a receber

5

153.873

115.626

Imóveis a comercializar

6

267.583

211.721

439

494

1.555

263

463.303

405.152

-

-

Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

37.645

76.500

Ativo não circulante
Partes relacionadas

7

Contas a receber

5

60.952

85.587

Imóveis a comercializar

6

65.267

65.267

323

140

Tributos a recuperar
Outros créditos

91

81

10.172

10.840

1.826

1.976

170

228

Total do ativo não circulante

138.801

164.119

Total do ativo

602.104

569.271

Investimentos

8

Imobilizado
Intangível

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Grupo Lavvi
Balanços patrimoniais combinados
em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota

30/06/2020

31/12/2019

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos

9

Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis

10

Impostos e contribuições a recolher
Salários, encargos sociais

138

12.944

7.328

4.995

29.685

45.791

1.434

2.485

759

355

Adiantamentos de clientes

11

173.703

133.172

Tributos com recolhimento diferido

14

5.565

4.133

Partes relacionadas

7

-

1.624

291

1.077

Provisão para garantia
Provisões para perdas em investimentos

-

-

Arrendamento mercantil

9

132

420

Outras contas a pagar

12

1.468

1.080

220.503

208.076

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

9

50.000

50.000

Contas a pagar por aquisição de imóveis

10

30.959

29.466

Tributos com recolhimento diferido

14

2.166

3.059

Adiantamentos de clientes

11

13.897

22.515

2.776

1.128

Provisão para garantia
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

13

5.000

3.832

Arrendamento mercantil

9

1.347

1.108

Outras contas a pagar

12

Total do passivo não circulante

9.200

9.200

115.345

120.308

106.517

102.944

-

512

Patrimônio líquido
Capital social

16

Adiantamentos para futuro aumento de capital
Transações de capital
Reserva de Lucros
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores

Acionistas não Controladores

(3)

(3)

78.817

61.213

185.331

164.666

80.925

76.221

Total patrimônio líquido controladores e não controladores

266.256

240.887

Total do passivo e patrimônio líquido

602.104

569.271

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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Grupo Lavvi
Demonstrações dos resultados combinados para os períodos de seis meses
findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)
Nota

30/06/2020

30/06/2019

Receita líquida

17

93.743

118.362

Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados

18

(55.206)

(79.951)

38.537

38.411

Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais

20

(5.217)

(8.925)

Despesas administrativas

19

(4.443)

(2.541)

Resultado de equivalência patrimonial

8

562

(361)

Outros Resultados nos Investimentos
1.075

(410)

Total receitas (despesas) operacionais

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

20

(8.023)

(12.237)

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos

30.514

26.174

Receitas financeiras

22

1.099

1.372

Despesas financeiras

22

(573)

(464)

526

908

31.040

27.082

Receita (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes da contribuição social e imposto de renda
Imposto de renda e contribuição social - correntes

14.b

(1.946)

(1.579)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos

14.b

(260)

(777)

28.834

24.726

22.456

20.932

6.378

3.794

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Atribuível a:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas

235

11

Grupo Lavvi
Demonstrações dos resultados abrangentes combinados
para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)
30/06/2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente total do exercício

30/06/2019

28.834

24.726

-

-

28.834

24.726

22.456

20.932

6.378

3.794

28.834

24.726

Atribuível a:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
Resultado abrangente total do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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-

Lucro líquido do exercício

Dividendos declarados no exercício

Destinação dos resultados

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

Destinação dos resultados
-

-

-

-

-

(512)

-

512

-

-

-

-

12.649

(44.994)

32.857

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

(3)

(71)

-

-

68

Transações de
capital

78.817

20.657

-

-

-

(3.053)

-

61.213

47.453

-

-

-

-

-

13.760

Reserva de lucros

-

(20.657)

-

(1.799)

-

-

22.456

-

(47.453)

(3.734)

51.187

-

-

-

Prejuízos
acumulados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.

106.517

-

Dividendos distribuidos no período

Saldos em 30 de junho de 2020

-

Outras mutações

3.573

Aumento de capital

Lucro líquido do exercício

102.944

-

Transação de capital entre sócios

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

44.994

Aumento de capital

Adiantamentos para futuro aumento de capital

57.950

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital social

Adiantamento
futuro aumento de
capital

(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)

185.331

-

-

(1.799)

-

8

22.456

164.666

-

(3.734)

51.187

(71)

12.649

-

104.635

Total

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido combinado
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Grupo Lavvi

80.925

-

-

(1.666)

-

(8)

6.378

76.221

-

(8.847)

13.486

92

2.125

2.176

67.189

Participação de
acionistas não
controladores

266.256

-

-

13

(3.465)

-

-

28.834

240.887

-

(12.581)

64.673

21

14.774

2.176

171.824

Total do
patrimônio líquido

Grupo Lavvi
Demonstrações dos fluxos de caixa combinados para os períodos de
seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)
30/06/2020

30/06/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

31.040

27.082

204

166

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades
operacionais:
Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel
Resultado de equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias sobre empréstimos
Ajuste a valor presente de contas a receber
Ajuste a valor presente de arrendamento

(562)

361

519

344

(1.376)

465

158

171

Receita de imóveis - Provisão distrato

2.291

(1.070)

Custo dos imóveis vendidos - Provisão distrato

1.400

781

Provisão para garantia de obra
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis
Tributos diferidos sobre as receitas

838

543

1.168

667

278

949

(110)

-

Contas a receber

(11.820)

(45.731)

Imóveis a comercializar

(18.442)

14.414

(128)

(110)

(1.275)

266

Outros resultados
Redução (aumento) nos ativos:

Tributos a recuperar
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher

2.333

3.208

(14.613)

(1.956)

(1.024)

419

Salários, encargos sociais

404

181

Adiantamentos de clientes

(5.955)

(6.200)

388

213

(16.989)

(4.837)

Impostos e contribuições pagos

(1.973)

(1.545)

Juros pagos

(4.128)

(267)

(20.381)

(6.649)

-

(8.617)

Outras contas a pagar

Impostos e contribuições pagos

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital
Dividendos recebidos
Caixa restrito

1.340

-

(1.660)

(2.383)

-

(41)

(320)

(11.041)

Imobilizado e intangível
Caixa líquido provenientes das (utilizado nas) atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos - Ingressos

(1.624)

1.973

(12.858)

13.556

Empréstimos e financiamentos - Amortização
Pagamentos de arrendamentos mercantil

-

-

(207)

(165)

Pagamentos de dividendos

-

(7.365)

(3.465)

10.831

Caixa líquido provenientes das atividades de financiamento

(18.154)

18.830

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

(38.855)

1.140

No início do período

76.500

38.149

No fim do período

37.645

39.289

(38.855)

1.140

Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital

Caixa e equivalentes de caixa

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas

238

14

Grupo Lavvi
Demonstrações combinadas do valor adicionado para os períodos de
seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais – R$, exceto quando mencionado de outra forma)
30/06/2020

30/06/2019

Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados

95.950

120.718

(54.854)

(79.951)

(7.708)

(11.266)

(62.562)

(91.217)

33.388

29.501

(204)

(166)

(204)

(166)

33.184

29.335

562

(361)

1.099

1.372

1.661

1.011

34.845

30.346

673

444

673

444

4.413

4.712

925

464

5.338

5.176

22.456

20.932

Insumos adquiridos de terceiros
Custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto

Retenções
Depreciações e amortizações

Valor líquido produzido pela companhia

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Pessoal e encargos

Impostos, taxas e contribuições
Impostos, taxas e contribuições
Juros e encargos financeiros

Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Parcela atribuída aos acionistas não controladores

6.378

3.794

28.834

24.726

34.845

30.346

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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Notas explicativas da Administração
às demonstrações financeiras
intermediárias combinadas para
o período de seis meses findo
em 30 de junho de 2020
(Em milhares de reais – R$, exceto quando
mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional
O Grupo Lavvi (“Grupo” ou “Lavvi”) é formado pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Lavvi”),
anteriormente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda., Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A., e suas investidas, incluindo a e Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Vinson”) e
a Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Paris”). O Grupo tem sede à Av. Angélica, 2346,
andar 8º, Conj. 84, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01228-200, Brasil e iniciou suas atividades
econômicas em 28 de setembro de 2016. O Grupo tem como acionista e controladora a Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações (“Cyrela”) que detém 45% das ações ordinárias, a RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RH”) com 45% de ações ordinárias e Moshe Horn que detém 10%
das ações preferenciais.
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. teve sua transformação em sociedade anônima de capital
fechado em 19 de junho de 2020.
O Grupo mantém preponderantemente caracterizado em seu objeto social: (a) compra e venda de
imóveis; (b) incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; e (c) participação em
outras sociedades empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, cotista ou acionista.
a)

Aumento de capital e reestruturação societária
Em 02 de janeiro de 2020, a Lavvi registrou a segunda alteração e consolidação de seu contrato
social, tendo neste mesmo ato deliberado o aumento de capital social em R$ 61.513, com a
emissão de 61.513 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.362 quotas
ordinárias e 6.151 quotas preferenciais, passando o capital social para R$ 106.517 dividido em
106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas emitidas, totalmente
integralizadas, mediante a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,
cujas atividades econômicas foram iniciadas em março de 2012.
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A partir deste ato societário, e em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia de
negócio e envolvimento da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. das atividades
operacionais e financeiras da investida, esta passou a deter o controle da Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Adicionalmente, em 02 de janeiro de 2020, foram alterados certos aspectos da governança da
Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. que resultaram na transferência de controle
dessa coligada para a Lavvi que passou a consolidar a Lavvi Paris a partir de 02 de janeiro de
2020. O controle foi retomado pela Lavvi em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia
de negócio e envolvimento da Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da investida
(tendo sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1o de janeiro de
2020).
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo Lavvi para o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, bem como os valores correspondentes as demonstrações
financeiras intermediárias combinadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e
período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, aqui apresentados para fins de
comparação, são de responsabilidade da Administração do Grupo, estão sendo apresentadas
com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira, informações
relativas à totalidade das atividades do Grupo, independentemente da disposição de sua
estrutura societária, considerando a Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Lavvi Paris
Empreendimentos Imobiliários Ltda. como controladas da Lavvi desde 1o de janeiro de 2017 (em
virtude de serem entidades sob controle comum da controladora Cyrela e que, a partir de 02 de
janeiro de 2020, passaram a ser controladas pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.)..
Portanto, estas demonstrações financeiras intermediárias combinadas não representam as
demonstrações financeiras intermediárias de qualquer uma das entidades que fazem parte do
Grupo, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou
para quaisquer outros fins societários, estando apresentadas como um único conjunto de
demonstrações financeiras de entidades que estão sob controle comum. As demonstrações
financeiras intermediárias combinadas são elaboradas com o objetivo de apresentar as
informações contábeis como se as diversas entidades sob controle comum fossem apenas uma
única entidade, considerando os mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas com o objetivo de apresentar as
informações como se as diversas entidades que estão sob controle comum fossem apenas uma
única entidade, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas (em
linha com a NBC TG 44/CVM 708/13).
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas compreendem as entidades do Grupo
relacionadas abaixo:
(i) Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Lavvi”)
(ii) Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Apolo 11”)
(iii)Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Carrão”)
(iv)Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Londres”)
(v) Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Paris”)
(vi)Lior Consultoria Imobiliárias Ltda. (“Lior”)
(vii) LV Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“LV”)
(viii) Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Lavvi Madri”)
(ix)Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Lisboa”)
(x) Lavvi Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Milão”)
(xi)Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Vinson”)
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Dessa forma, as demonstrações financeiras intermediárias combinadas representam a soma de
demonstrações individuais, com a eliminação de saldos e transações entre as entidades
combinadas, bem como ajustes decorrentes de eventuais resultados ainda não realizados entre
essas entidades, e alinhamento de práticas contábeis. Como parte do processo de combinação,
destacamos as participações dos acionistas não controladores de acordo com as participações
detidas diretamente pela Cyrela nas controladas Vinson e Lavvi Paris, a partir de 02 de janeiro
de 2020, de acordo com os percentuais de 49,02% e 30%, respectivamente. Esses percentuais
foram aplicados para todos os períodos apresentados e visam demonstrar quanto seria o lucro,
o resultado abrangente e o patrimônio líquido atribuíveis aos acionistas da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A. caso a reorganização societária de 02 de janeiro 2020
tivesse ocorrido em 1o de janeiro de 2017.
As principais informações das entidades controladas pela Lavvi e aquelas entidades incluídas
para fins de apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias combinadas são
apresentadas na Nota Explicativa no 8.
b)

Impactos do Covid-19
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, o Grupo informa que
vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares,
parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios
Destacamos a seguir as principais análises e ações do Grupo sobre o impacto do COVID-19:
i)

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável
(“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras intermediárias combinadas, a existência de impairment em nossos terrenos para
futura incorporação, uma vez que mantivemos as previsões de margem e rentabilidade
previstas em nossos estudos de viabilidade.

ii)

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distratos
Em relação às unidades vendidas em fase de obra, o Grupo não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua carteira de
recebíveis e queda dos preços dos imóveis comercializados.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedente e, apesar do aumento da inadimplência
no mês de março (e com considerável procura de clientes por renegociações), os meses
seguintes demonstraram recuperação, voltando a inadimplência a patamares considerados
esperados pelo Grupo – abaixo de 1% da carteira total (o que evidencia, por parte dos
clientes envolvidos, perda temporária de liquidez – e não deterioração da carteira de
recebíveis).

iii) Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração do Grupo avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas, e decidiu
adotar as medidas de postergação de pagamento de tributos federais aprovados pela
Portaria no 139/2020, com um impacto financeiro de R$ 79.
iv) Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, não efetuamos
nenhuma alteração em nosso orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, com a
manutenção dos lançamentos previstos uma vez que, com base nos impactos percebidos
até a aprovação das presentes demonstrações financeiras intermediárias combinadas,
não temos expectativa de impactos representativos no curto e médio prazo.
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Além disso, o Grupo tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando à manutenção do caixa do Grupo em patamares saudáveis.
Com base nessas projeções, o Grupo não espera pressões no caixa para os próximos 12
meses.
O Grupo acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os ajustes
necessários nas informações financeiras intermediárias ou demonstrações financeiras
intermediárias anuais quando forem substancialmente conhecidos.
O Grupo está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para garantir a
segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo garantir a saúde de
todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras ou escritórios, e consequentemente
de toda a sociedade. Nosso plano de ação visa diminuir a curva de crescimento do COVID-19
no Brasil, de forma a não sobrecarregar o sistema de saúde e garantir o atendimento eficaz dos
casos mais graves. Além disso, procuramos entender a melhor solução financeira para nossos
clientes e fornecedores de forma a buscar a preservação dos contratos e do caixa do Grupo.
Entre outras iniciativas tomadas pelo Grupo, podemos destacar:
Nas obras:

•

Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;

•

Aferição de temperatura;

•

Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;

•

Redução em 50% nos refeitórios;

•

Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:

•

Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos, e respeitando a
carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para o perfeito
funcionamento dele;

Análise detalhada dos casos de pedidos de postergação de parcelas por clientes, buscando a
preservação dos contratos. Até o momento o Grupo teve, em volume de parcelas renegociadas,
menos de 0,7% do seu saldo em carteira e que não representam perdas esperadas.

2. Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias e as principais
políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório
financeiro (“International Financial Reporting Standards – IFRS”), aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos
relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da
Administração do Grupo, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha com o Ofício Circular
CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A Administração do Grupo declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras intermediárias combinadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem
às utilizadas por ela na sua gestão.
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Em 06 de julho de 2020, a Administração do Grupo aprovou a emissão das demonstrações financeiras
intermediárias combinadas e autorizou sua divulgação.

2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas foram preparadas pela Administração do
Grupo considerando o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e estão apresentadas ao
custo histórico como base de valor, sendo que há certos credores por imóveis compromissados
registrados (Nota Explicativa no 3.9) e contas a pagar para sociedade em cotas de participação (Nota
Explicativa no 3.21), registrados ao valor justo.

2.3. Base de combinação
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas compreendem todas as demonstrações
financeiras intermediárias individuais das entidades do Grupo, incluindo Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A. suas controladas relacionadas na Nota Explicativa no 1.a, a Vinson Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e a Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em virtude de serem entidades sob
controle comum da controladora Cyrela e que, a partir de 02 de janeiro de 2020, passaram a ser
controladas pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.).
Por esse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados e o valor
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual
de participação deles sobre o patrimônio líquido das entidades controladas (tendo sido, a Vinson e a
Lavvi Paris consideradas como entidades controladas pela Lavvi desde 1o de janeiro de 2017 para fins
de demonstrações financeiras intermediárias combinadas em virtude do aumento de capital e
reestruturação societária apresentadas na Nota Explicativa no 1.a, considerando os critérios de
combinação apresentados a seguir).
Entidades controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais o
Grupo tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos, a retornos variáveis
da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o
valor dos retornos ao investidor.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras intermediárias
de cada empresa participante da combinação:


Consideração da Vinson e Lavvi Paris como entidades controladas pela Lavvi Empreendimentos
Imobiliários S.A. desde 1o de janeiro de 2017.



Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas.



Eliminação das transações intercompanhias, contemplando os saldos, lucros, ganhos ou perdas em
transações entre as Empresas do Grupo. Perdas não realizadas também são eliminadas
integralmente nas demonstrações financeiras intermediárias combinadas, a menos que a transação
possua evidências estejam relacionadas a perdas de recuperabilidade do ativo transferido entre as
empresas (“impairment”).

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
intermediárias
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas são apresentadas em Reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação do Grupo. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do
ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional das entidades do Grupo,
a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus
produtos e serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
incorrido.
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2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base
das demonstrações financeiras intermediárias.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras intermediárias, envolvendo
risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício
financeiro são discutidos a seguir:
a)

Custos orçados: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com
base nesta revisão são refletidos nos resultados de acordo com o método contábil mencionado na
Nota Explicativa no 3.14;

b)

Tributos e demandas administrativas ou judiciais: as empresas do Grupo estão sujeitas no curso
normal de seus negócios a fiscalizações, auditorias, processos judiciais e procedimentos
administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do
consumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou
procedimentos administrativos que sejam movidos contra algumas das empresas do Grupo, podem
ser adversamente afetadas, independentemente do respectivo resultado. Com base na sua melhor
avaliação e estimativa, suportada por seus consultores jurídicos, o Grupo avalia a necessidade de
reconhecimento de provisão;

c)

Valor justo de instrumentos financeiros: quando o valor justo de ativos e passivos financeiros
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para
esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando
isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo.
O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como por exemplo, risco de liquidez,
risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor
justo apresentado dos instrumentos financeiros;

d)

Provisões para garantia: mensurado a partir dos gastos históricos com manutenção em
empreendimentos concluídos;

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: o Grupo mensura a
provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em premissas que
consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações correntes e suas
estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições econômicas locais ou
nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências, a respectiva provisão é
registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para considerar eventuais alterações nas
circunstâncias e históricos;

f)

Impostos: as empresas do Grupo são periodicamente fiscalizadas por diferentes autoridades,
incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir que essas
autoridades não autuarão as empresas do Grupo, nem que essas infrações não se converterão em
processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais, tampouco, o resultado final
tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais;

g) Avaliação do valor recuperável dos ativos: as empresas do Grupo avaliam eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou
perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais evidências são identificadas
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para redução ao valor
recuperável (“Impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. As principais
rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a comercializar”, “Imobilizado” e
“Intangível”.
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3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a)

Ativos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
As empresas do Grupo classificam ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias:
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ao Valor Justo por Meio de Outros
Resultados Abrangentes (VJORA) e ao Valor Justo por Meio do Resultado (VJR).
Essa classificação tem como base as características dos fluxos de caixas contratuais e o
modelo de negócios para gerir o ativo da entidade, ou pode ser designado no reconhecimento
inicial ao valor justo por meio do resultado de forma irrevogável.
As empresas do Grupo mensuram os ativos financeiros a custo amortizado quando: os fluxos de
caixas contratuais serão mantidos até o final e que seu objetivo é tão somente do recebimento
de principal e juros sobre o principal em datas específicas, para mensuração é utilizado o
método da taxa efetiva de juros.

b)

Passivos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
As empresas do Grupo classificam passivos financeiros não derivativos nas seguintes
categorias: passivos financeiros mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio
do resultado.
Um passivo financeiro é classificado e mensurado inicialmente pelo valor justo deduzido de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros
efetivos.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos conforme descritos a seguir:
(i)

Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento
As empresas do Grupo reconhecem os empréstimos, recebíveis e instrumentos de dívida
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros
são reconhecidos na data da negociação quando alguma das entidades se tornar parte das
disposições contratuais do instrumento.
As empresas do Grupo desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando alguma das entidades transfere os direitos
ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação
na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida por alguma das entidades em
tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
As empresas do Grupo desreconhecem um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada (por pagamento ou contratualmente), cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, alguma das entidade tenha atualmente um
direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
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(ii) Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em
31 de dezembro de 2019, o Grupo não possuía transações envolvendo instrumentos
financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando-se em consideração os procedimentos
descritos na Nota Explicativa no 5.

3.4. Imóveis a comercializar
Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos de construção e outros
gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empreendimentos em construção ou
concluídos, cujas unidades ainda não foram comercializadas.
Os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos voltados para o desenvolvimento dos imóveis
são capitalizados durante sua formação e realizados ao resultado de acordo com as vendas das
unidades.
No caso de aquisição de terrenos por meio de permuta por unidades a serem construídas no
empreendimento, seu custo é apurado com base no valor justo das unidades (preço à vista na data do
lançamento) que serão entregues em pagamento.

3.5. Investimentos em entidades não controladas
A valorização das investidas não controladas na data de encerramento das demonstrações financeiras
intermediárias combinadas, é realizada usando método de equivalência patrimonial.
Quando a participação do Grupo nas perdas de uma investida ultrapassa a participação da entidade (que
inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam parte do investimento
líquido da empresa na investida), o Grupo deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais.
As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que incorrer em obrigações legais ou
presumidas ou assumiu obrigações em nome da investida.

3.6. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo método
linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos-futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.
Anualmente as taxas de depreciação são revisadas para adequá-las à vida útil.

3.7. Intangível
O intangível é composto principalmente por licenças de uso de softwares, cuja vida útil é definida de
acordo com o prazo de duração dos contratos.
Anualmente as taxas de amortização são revisadas para adequá-las à vida útil.
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3.8. Provisão para riscos e obrigações legais e garantia
A provisão para riscos legais é reconhecida quando as empresas do Grupo têm uma obrigação presente
ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja probabilidade de
perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em Nota Explicativa. Os demais riscos
referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota não são
provisionados nem divulgados.
O Grupo presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos aos problemas técnicos de
construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao período
contratual em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. A provisão para garantia sobre os
imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de unidades vendidas incorrem, sendo calculada
considerando a melhor estimativa para fazer frente a desembolsos futuros dessa natureza, levando em
consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de imóveis, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de terrenos são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações. Determinados terrenos foram
adquiridos através de permuta física, formalizados através de contratos de SCP e com pagamento
correspondente ao recebimento de um percentual do VGV do respectivo empreendimento. Esses
contratos podem prever a restrição de caixa relativos a esses recebimentos (Nota Explicativa no 4.b).
As obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta.
Os registros das operações de permuta são efetuados somente quando os riscos e benefícios sobre o
terreno fluem integralmente para alguma das entidades do Grupo e os valores são demonstrados ao seu
valor justo de realização. O reconhecimento da receita ao resultado é realizado na rubrica de “vendas de
imóveis” pelos mesmos critérios da Nota Explicativa no 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa no 3.14.

3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações combinadas quando os recursos advêm de eventos
passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus benefícios econômicos-futuros serão
gerados em favor do grupo e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os passivos são
reconhecidos quando o Grupo possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
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3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, as entidades que pertencem ao Grupo, desde que atendam aos requisitos
legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro presumido,
além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime Especial de
Tributação (RET).
A Lavvi adota o critério de apuração pelo lucro real, no qual os impostos são calculados como percentual
do lucro líquido, aplicando-se uma taxa de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição
social, totalizando 34%. As demais empresas do grupo optaram pelo critério de apuração pelo lucro
presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e 12% das receitas operacionais, para o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de renda e a contribuição social são
calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente. As sociedades de propósitos específicos
são optantes do Lucro Presumido conjugado com o Regime Especial de Tributação (RET), em que o
imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as receitas decorrentes da atividade de
incorporação aplicando-se às taxas de 1,26% e 0,66%, respectivamente.

3.12. Impostos e contribuições diferidos
O imposto de renda, a contribuição social, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com recolhimentos diferidos, são reconhecidos no passivo
circulante e não circulante, conforme expectativa de recebimento das parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O saldo referente ao recolhimento diferido refere-se à diferença entre o reconhecimento do saldo a pagar
pelo critério societário, descrito na Nota Explicativa no 3.14, e o critério fiscal em que a receita é tributada
no momento do recebimento.

3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber
As entidades do Grupo ajustam os saldos de contas a receber a prazo de unidades não concluídas,
considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações realizadas nos períodos de
fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação IPCA do período de referência.
O resultado é a taxa de juros "efetiva" descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa média efetiva
da apurado pelo Grupo com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do Tesouro
Nacional – série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do cálculo do
ajuste a valor presente.

3.14. Reconhecimento da receita com venda de imóveis e com a prestação de
serviços
Receita com venda de imóveis
As entidades do Grupo adotaram a NBC TG 47 – “Receitas de Contratos com Clientes”, a partir de 1o de
janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao
reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de
compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de
incorporação imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção da NBC TG 47 e referido ofício
circular para o Grupo.
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De acordo com a NBC TG 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma
nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo
ser em um momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme
a satisfação ou não das denominadas “obrigações de performance contratuais”.
A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual espera ter direito e está baseada
em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2) identificação das
obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita.
As entidades do Grupo contabilizam os efeitos dos contratos somente quando: (i) as partes aprovam o
contrato; (ii) puder identificar os direitos de cada parte e os termos de pagamentos estabelecidos;
(iii) o contrato possuir substância comercial; e (iv) for provável o recebimento da contraprestação que as
empresas do Grupo tenham direito.
Os contratos de venda das entidades do Grupo são firmados no modelo no qual a incorporadora financia
o promitente durante a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou obtenção de
financiamento (SFH) junto às instituições financeiras. Em regra, projetos de construção de unidades
imobiliárias voltadas a pessoas de média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o mutuário se
compromete a pagar durante a fase de construção até 30% do valor da unidade imobiliária diretamente à
incorporadora, que suporta todo o risco de crédito durante a fase de construção. Findo fisicamente o
projeto, o mutuário precisa quitar o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a utilização do saldo
do FGTS) e/ou obter junto a uma Instituição Financeira (IF) o financiamento necessário para pagar o
saldo devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da unidade imobiliária (a unidade
imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação fiduciária à IF).
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai todo sobre o mutuário,
que pode se beneficiar de eventuais valorizações e realizá-las mediante a transferência onerosa de seu
contrato junto à terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas
contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de
imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos acima descritos e detalhados
conforme segue:


Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado quando a venda é efetivada,
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.



Os juros prefixados e a variação monetária incidente sobre o saldo de contas a receber, a partir da
data de entrega das chaves, são apropriados ao resultado financeiro, quando incorridos, obedecendo
ao regime de competência de exercícios.
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Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de acordo com os critérios
estabelecidos na NBC TG 47, onde estabelece que à medida que ocorre a construção, há a
transferência dos riscos e benefícios de forma contínua para o promitente comprador do imóvel e que
o modelo de cinco etapas para o reconhecimento da receita tiver seus critérios atendidos:
Etapas

Descrição
Identificados os contratos acima detalhados como dentro do escopo da
norma, uma vez que:

1ª etapa: Identificação do contrato

Possuem substância comercial;
É provável o recebimento da contraprestação;
Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
Encontram-se assinados pelas partes e estas estão comprometidas com as
suas obrigações.

2ª etapa: Identificação das
obrigações de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3ª etapa: Determinação do preço da
transação

Representado pelo valor de venda das unidades imobiliárias,
explicitamente estabelecido nos contratos.

4ª etapa: Alocação do preço da
transação às obrigações de

Alocação direta e simples do preço da transação, uma vez que os contratos
acima detalhados possuem apenas uma obrigação de desempenho

desempenho

(a entrega da unidade imobiliária).

5ª etapa: Reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

Nas vendas de unidades não concluídas, são adotadas as seguintes premissas para reconhecimento
do resultado:


As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que
a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de
“POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método
POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos
empreendimentos e a receita é apurada multiplicando-se este percentual POC pelas vendas
contratadas;



O custo orçado total dos empreendimentos é estimado incialmente quando do lançamento destes e
revisado regularmente; eventuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas referidas
revisões são refletidos nos resultados das entidades. Os custos de terrenos e de construção
inerentes às respectivas incorporações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quando
incorridos;



As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, incluindo a
atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber,
ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os
valores recebidos;



As receitas são reconhecidas a partir do momento em que o empreendimento imobiliário lançado não
mais estiver sob os efeitos de cláusula suspensiva constante em seu memorial de incorporação;



O montante das receitas com venda de unidades imobiliárias, conforme descrito no parágrafo
anterior, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já recebidas, é contabilizado como
contas a receber;



O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades imobiliárias vendidas é
apropriado ao resultado, conforme anteriormente mencionado;
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Os encargos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários,
correspondentes às contas a pagar por aquisição de terrenos e às operações de financiamento
imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido na rubrica
de imóveis a comercializar e refletidos no resultado por ocasião da venda das unidades do
empreendimento imobiliário a que foram apropriados. Todos os demais custos de empréstimos,
financiamentos e debêntures são registrados em despesa no exercício em que são incorridos. Custos
de empréstimos, financiamentos e debêntures compreendem juros e outros custos incorridos relativos
aos empréstimos, incluindo os de captação;



As despesas comerciais inerentes à atividade de comercialização são qualificadas como incorridas à
medida que ocorre a veiculação e aplicação ou conforme o regime de competência;



Os estandes de vendas, são registrados pelos gastos com a construção diretamente no resultado
como despesa comercial à medida que ocorre;



A provisão para garantia é constituída para cobrir gastos com reparos em empreendimentos no
período de garantia, com base no histórico de gastos incorridos. A provisão é constituída em
contrapartida do resultado (custo), à medida que os custos de unidades vendidas incorrem. Eventual
saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após o prazo de garantia oferecida,
em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Para as unidades em estoque
concluídas ou em andamento o valor é reconhecido no ativo.

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no
resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
Provisão para distratos
As entidades do Grupo, suportadas pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 02/2018, elaboraram estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes
tempestivos e preditivos relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades
imobiliárias em construção (provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de
entrada de fluxo de caixa e a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período
contábil para constituir a provisão para distratos. Consequentemente, as entidades do Grupo constituem
provisão para distratos para aqueles clientes que possuíam: i) parcelas vencidas a mais de 91 dias em
cada exercício findo das demonstrações financeiras intermediárias; ii) estavam adimplentes, mas que
manifestaram formalmente a intenção de distratar o contrato de compra e venda até o término de cada
exercício findo das demonstrações financeiras.
Para a base de contratos encontrada i) suspender o reconhecimento da receita dos contratos com
clientes, ii) estornar o total das receitas reconhecidas até então, iii) estornar o total dos custos dos
imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então, iv) reclassificar o montante da indenização por
distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados pelo cliente, para
uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pelas entidades do Grupo são registrados pelo
seu valor justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de clientes no
passivo. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao
longo do período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.
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Receita com prestação de serviços
A receita com prestação de serviços, quando aplicável, é composta pelos serviços de administração
técnica de construção e prestação de serviços de assessoria, sendo reconhecida no período em que os
serviços são efetivamente prestados.

3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração do Grupo revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos
(imóveis a comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas no período de seis meses findos em 30 de junho de 2020
e 2019 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

3.16. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, ganhos na alienação de
ativos financeiros disponíveis para venda e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do método
dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor
presente das provisões e contraprestação contingente, variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e, quando aplicável, perdas por redução ao valor
recuperável (“impairment”) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). Custos de
empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos.

3.17. Informação por segmento
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas são analisadas através de relatórios gerenciais
internos por empreendimento imobiliário, sendo a tomada de decisão de alocação de recursos e sua
avaliação pela diretoria executiva do Grupo, realizadas considerando-se um único segmento de
incorporação imobiliária.

3.18. Benefícios a empregados
Os salários e benefícios concedidos a empregados do Grupo incluem as remunerações fixas (salários,
INSS, FGTS, férias, 13o salário, entre outros) e variáveis, tais como as participações nos lucros e
gratificações.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida que são incorridos.
As empresas do Grupo não mantêm planos de previdência privada ou plano de aposentadoria,
bem como plano de remuneração baseada em ações.

3.19. Resultado básico e diluído por ações
O resultado básico e diluído por ações é calculado considerando os lucros (ou prejuízos, quando
aplicável) do período atribuível aos acionistas, sobre a média ponderada das ações em circulação no
exercício social.
Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, o Grupo não possuía instrumentos de dívida ou direito conversíveis em quotas
de capital. Portanto, nos citados períodos citados, os resultados básico e diluído por quota se equivalem.
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3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
O Grupo elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) combinadas, nos termos do
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas
como parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias combinadas conforme BRGAAP
aplicável às companhias abertas, enquanto que para IFRS representam informação financeira adicional,
requeridas como parte das demonstrações financeiras intermediárias combinadas tomadas em conjunto.
A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pelo Grupo, a sua distribuição entre os
elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores,
acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.

3.21. Sociedade em contas de participação – “SCP”
Nos últimos exercícios, o Grupo firmou acordos com parceiros empreendedores em alguns negócios,
os quais são denominados como sócios participantes de acordo com o Art. 991 do Código Civil.
As obrigações com os parceiros são constituídas pelos valores aportados pelos mesmos somados aos
resultados acumulados que lhes competem nos respectivos empreendimentos, sendo registrado na
rubrica de outras contas a pagar (Nota Explicativa no 12). As obrigações serão liquidadas na medida em
que ocorrer o recebimento do VGV nos respectivos empreendimentos imobiliários. Nesses acordos as
empresas do Grupo, incorporadoras dos respectivos empreendimentos, figuram como socias ostensivas,
sendo as responsáveis legalmente pelos riscos e obrigações do empreendimento imobiliário conforme
previsto na Lei, logo todos os ativos e passivos relacionados a estes acordos são apresentados
integralmente nas demonstrações financeiras intermediárias combinadas.

3.22. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – “Arrendamentos (IFRS 16)”
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1o de janeiro de 2019, substituindo a
NBC TG 06 (R1) – “Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17)” e correspondentes interpretações.
A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado
operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos
montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo relativo
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o
direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso).
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também
devem reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral,
o arrendatário irá reconhecer o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de
direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa ou uma
abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma permitem determinadas
isenções.
O Grupo adotou a NBC TG 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo na data
da adoção inicial (isto é, a partir de 1o de janeiro de 2019, considerando o direito de uso igual ao passivo
de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo reapresentação de informação comparativa.
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O Grupo classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis da sede do grupo como arrendamentos
de acordo com a norma, e optou por utilizar as isenções propostas pela norma sobre contratos de
arrendamentos de curto prazo (ou seja, que terminam dentro de 12 meses a partir da data de início)
e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Os passivos foram
mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes descontados por meio
da taxa de empréstimo incremental de 10,31% ao ano, antes dos efeitos de IR e CLL (equivalente a uma
taxa anual de 6,8% ao ano, pós IR e CLL), obtida junto aos principais bancos nos quais o Grupo possui
relacionamento, tendo sido aplicada em 1o de janeiro de 2019.
Os efeitos da adoção da norma, sobre as demonstrações financeiras intermediárias do Grupo estão
demonstrados no quadro a seguir:
01/01/2019
Ativo
Imobilizado – direito de uso

1.577

Passivo
Arrendamento mercantil - passivo circulante

65

Arrendamento mercantil - passivo circulante

1.512

Os montantes reconhecidos na demonstração dos resultados combinados do período findo em 30 de
junho de 2019 são como segue:
30/06/2019
Depreciação (despesas administrativas)

(116)

Juros de direito de uso (reconhecidos como despesas financeiras)

(171)

INBC TG 22 – “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incertezas que afetam a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica aos tributos fora do
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a
tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a empresa
considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a empresa faz em
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o
lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e
circunstâncias.
A interpretação foi adotada pelo Grupo a partir de 1o de janeiro de 2019. No melhor entendimento da
Administração a aplicação da interpretação não trouxe impactos às demonstrações financeiras
intermediárias do Grupo, uma vez que os principais tratamentos dos tributos são considerados pela
Administração – com suporte dos seus consultores jurídicos – como provável de serem aceitos pelas
autoridades tributárias.
Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas para
exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:


Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS.



Definição de um negócio (alterações à NBC TG 15/IFRS 3).



Definição de materialidade (emendas à NBC TG 26/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8).

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às demonstrações
financeiras intermediárias do Grupo.
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4. Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
a)

Caixa e equivalentes de caixa
30/06/2020
Caixas e Bancos

936

4.761

Aplicações Financeiras (i)

36.709

71.739

Total de Caixa e equivalentes de caixa

37.645

76.500

(i)

b)

31/12/2019

Caixa e equivalente de caixa são mantidos de atender aos compromissos de caixa de curto
prazo. As aplicações financeiras correspondem aos investimentos em renda fixa com
liquidez imediata e baixo risco de mudança de valores. Estão vinculadas à variação do CDI
em que as taxas de remuneração variam de 75% a 95% do CDI.

Caixa restrito
30/06/2020

31/12/2019

2.208

548

Aplicações financeiras (i)

(i)

Referem-se a Certificados Depósitos Bancários (CDB), com prazos de vencimento originais
de 01 ano e correção média equivalente a 99% da variação do CDI. O Caixa restrito referese, exclusivamente, aos valores de direito dos sócios participantes de SCP (Nota
Explicativa no 3.9), mantidos em aplicação financeira até o repasse efetivo aos sócios
participantes.

5. Contas a receber

Unidades em construção

30/06/2020

31/12/2019

230.544

217.226

Ajuste a valor presente

(6.184)

(7.560)

Provisão para distrato

(9.535)

(8.453)

Contas a receber – líquido

214.825

201.213

Circulante

153.873

115.626

60.952

85.587

Não circulante

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M) ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos normalmente de
juros de 12% ao ano.
O efeito do ajuste a valor presente nos resultados consolidados foi uma reversão de despesa de
R$ 1.376 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 (despesa de R$ 465 nos seis meses
findos em 30 de junho de 2019), registrados na rubrica de receita líquida. A taxas de descontos utilizadas
na apuração do ajuste a valor presente durante o período variaram entre 1,99% a.a. e 2,59% a.a.
(variação entre 3,23% e 3,58% a.a. no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019).
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A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
30/06/2020

31/12/2019

A vencer
Até 01 ano

165.087

131.765

De 01 a 02 anos

62.444

67.940

De 02 a 03 anos

3.013

17.521

230.544

217.226

Ajustes a valor presente

(6.184)

(7.560)

( - ) Provisão para distratos

(9.535)

(8.453)

214.825

201.213

Total

Total

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as entidades do Grupo não possuíam saldos
pendentes de clientes em fase de análise e obtenção de financiamentos bancários.
A movimentação da provisão para distratos, no período de seis meses e exercícios findos em
30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, está assim representada:
Provisão para distratos

2020

2019

Saldo em 1o de janeiro

(8.453)

(16.884)

Adições

(5.229)

(2.907)

Baixas
Saldo final do período

4.147

11.338

(9.535)

(8.453)

30/06/2020

31/12/2019

6. Imóveis a comercializar

Unidades em construção

119.007

76.127

Terrenos para futuras incorporações

203.465

192.105

Adiantamentos a fornecedores

4.070

2.000

Estoques – Reversão de custos com distratos

5.105

6.505

Juros capitalizados

1.203

251

Total

332.850

276.988

Circulante

267.583

211.721

65.267

65.267

Não circulante

A classificação dos terrenos para futuras incorporações entre o ativo circulante e o não circulante é
realizada mediante a expectativa de prazo para o lançamento dos empreendimentos imobiliários,
revisada periodicamente pela Administração. Os imóveis em construção e imóveis concluídos são
classificados no ativo circulante, tendo em vista a sua disponibilidade para venda.
Os custos financeiros de financiamentos são capitalizados em “Imóveis a comercializar” das obras em
andamento e realizados ao resultado na rubrica “custo dos imóveis vendidos” de acordo com as unidades
vendidas.

257

33

A seguir demonstramos a movimentação dos juros capitalizados no período de seis meses findo em
30 de junho de 2020 e no exercício de 2019:
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro

31/12/2019

251

116

1.304

711

Apropriação dos encargos financeiros aos custos das vendas

(352)

(576)

Saldo final do período

1.203

251

Juros incorridos no período

7. Partes relacionadas
Os saldos de partes relacionadas são registrados com base nos valores contábeis e estão assim
apresentadas no ativo e no passivo:
30/06/2020

31/12/2019

Mútuo financeiro (a)

-

1.222

Dividendos a pagar (b)

-

402

Total

-

1.624

(a) Mútuo Financeiro
Controladora e Consolidado
Mutuária Mutuante

Lavvi

Índice de
correção

Cyrela Brazil
Realty S.A.

110% do CDI ou

Empreend e
Participações

CDI + 1% a.a.,
o que for menor

Tipo de
Vencimento Relacionamento 30/06/2020 31/12/2019

10/05/2029

Sócia

Total

-

1.222

-

1.222

Contrato firmado em 10 de maio de 2019, com a liberação de R$ 4.167 como forma de financiar
parte da aquisição de 40% da CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda, subsidiária da
Cyrela Brazil Realty S/A. Empreendimentos e Participações (Cyrela), pela Lavvi. Entre as
condições de amortização, a Cyrela poderia reter a parcela de 20% de direito da Lavvi para
amortização imediata do mútuo. Em 18 de fevereiro de 2020 ocorreu a quitação do saldo
remanescente, não havendo mais nada em aberto quanto a esse mútuo.
Nas operações de mútuos financeiros há pagamento de remuneração, pelo Grupo, com base
em índices acordados entre as partes, não havendo, por consequência, prejuízos à eventuais
acionistas não controladores nem em prejuízo do Grupo ou favorecimento de empresas do
Grupo. As remunerações previstas são definidas com base na remuneração que teria numa
aplicação financeira que usualmente é feita pelas partes relacionadas envolvidas e à época da
operação.
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos contratos de mútuos:
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro
Liberações
( - ) Amortização principal

31/12/2019

1.222

-

-

4.167

(1.222)

(2.988)

Juros incorridos

7

130

( - ) Juros pagos

(7)

(87)

-

1.222

Saldo final do período
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(b) Dividendos a Pagar
Trata-se de saldo a pagar em 31 de dezembro de 2019 a sócio da empresa Lavvi Carrão
Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo pagamento ocorreu em março de 2020.
(c) Remuneração de pessoal-chave da Administração
Até 30 de junho de 2020, a diretoria do Grupo era exercida por representantes da sócia
RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por esse motivo, durante o período de seis meses
findos em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os diretores não
receberam pró-labore ou outra remuneração das entidades do Grupo.
(d) Contratos de prestação de serviço
O Grupo firmou em outubro de 2017, contrato de prestação de serviços, em regime de preço
fechado, com a Cyrela Construtora Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, para administração e manutenção da obra do Nativ Tatuapé,
empreendimento lançado pelo Grupo em maio de 2019. Os valores são devidos e registrados na
medida do custo incorrido da obra e apurados por meio de medições mensais. O custo
correspondente a esse contrato registrado no resultado do período de seis meses findo em 30
de junho de 2020 foi de R$675 (R$88 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019).
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a)

Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Combinada
Combinada

LV Construção Empreitada Ltda.

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Milao Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (i)

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ii)

Controlada

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

Controlada

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controladora

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda

Definição

Controlada

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda

Entidades

Controlada

LV Construção Empreitada Ltda

Controlada

Controlada

Lior Consultoria Imobiliária Ltda

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda

Controlada

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda (i)

Controlada

Controlada

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda

Lavvi Miami Empreendimentos Imobiliários Ltda

Controlada

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda

Controlada

Controlada

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda

Lavvi Milao Empreendimentos Imobiliários Ltda

Controladora
Controlada

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

Defininção

Investida

50,98%

70,00%

99,99%

99,99%

80,00%

99,99%

99,99%

80,00%

94,00%

99,99%

-

(%) Particip.

50,98%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

100,00%

99,99%

70,00%

80,00%

94,00%

100,00%

-

(%) Particip.

188.433

24.742

10

108.234

54.624

617

1.181

50.149

66.059

15.183

160.140

Ativo

153.480

51.634

143

111.997

55.137

1.385

316

27.957

54.087

68.550

17.944

243.026

Ativo

119.844

3.767

142

34.398

31.779

126

171

13.419

18.673

25.364

10.234

162.874

PL Antes do resultado

67.772

10.774

-

91.413

20.970

490

677

30.601

37.377

4.267

56.979

Passivo

107.027

9.990

10

17.454

19.336

(12)

(29)

13.376

5.776

4.413

58.925

PL antes do resultado

36

13.634

3.978

-

(633)

14.318

139

533

6.172

22.906

6.503

44.236

Resultado (12 meses)

5.234

(66)

(19)

(261)

1.610

470

(3)

4.972

7.117

9.638

3.400

22.456

Resultado (6 meses)

Balanço patrimonial e Resultados – 31/12/2019

28.402

47.933

20

77.860

21.748

789

148

9.566

28.297

33.548

4.310

57696

Passivo

Balanço patrimonial e Resultados – 30/06/2020

As principais informações das entidades controladas pela Lavvi e àquelas entidades incluídas para fins de apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias
combinadas são apresentadas a seguir:

Entidades que fazem parte das demonstrações financeiras intermediárias combinadas

8. Investimentos

(i)

Em 02 de janeiro de 2020 ocorreu a terceira alteração contratual da Lavvi Paris
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em virtude de os quotistas buscarem a melhor
estratégia de negócio e envolvimento da Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da
investida, o controle foi retomado pela Lavvi (tendo sido controlada pela Cyrela durante o
período de 29 de março de 2018 a 1o de janeiro de 2020).

(ii) Em 02 de janeiro de 2020, a Lavvi registrou a segunda alteração e consolidação de seu
contrato social, tendo neste mesmo ato deliberado o aumento de capital social em
R$ 61.513, com a emissão de 61.513 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada,
sendo 55.362 quotas ordinárias e 6.151 quotas preferenciais, passando o capital social para
R$ 106.517 dividido em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas
preferenciais. As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas emitidas,
totalmente integralizadas, mediante a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,
cujas atividades econômicas foram iniciadas em março de 2012. A partir deste ato
societário, e em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e
envolvimento da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. das atividades operacionais e
financeiras da investida, esta passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
b)

Investimentos em coligadas
A seguir estão detalhadas as principais informações sobre coligada, referente ao período findo
em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019:
30/06/2020
PL antes
Investimentos

(%)
Particip.

Ativo

Passivo

do
resultado

Resultado

Investimento

Equivalência
Patrimonial

40,00%

36.885

11.454

24.024

1.405

10.172

562

CBR 052 Emp
Imob. Ltda

31/12/2019
PL antes
Investimentos

(%)
Particip.

Ativo

Passivo

do
resultado

Resultado

Investimento

Equivalência
Patrimonial

CBR 052 Emp
Imob. Ltda

40,00%

39.006

11.906

14.324

12.776

10.840

5.111

A movimentação dos investimentos em coligada está apresentada a seguir:
30/06/2020
Saldo em 1o de janeiro
Adição de investimentos - compra de participação societária (a)
Adição de investimento - aportes de capital e AFAC

31/12/2019

10.840

-

-

7.905

-

1.696

(1.340)

(3.872)

Resultado de equivalência patrimonial

562

5.111

Outros resultados

110

-

10.172

10.840

Dividendos distribuídos

Saldo no final do período

(a) Em 10 de maio de 2019, a Lavvi adquiriu 40%, sem obter o controle, da CBR 052
Empreendimentos Imobiliários Ltda., junto à Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações pelo valor de R$8.334, gerando perda de R$429 reconhecida como transação de
capital no patrimônio líquido da Lavvi.
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9. Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil
a)

Empréstimos e financiamentos
Descrição

Banco

Juros

Vencimentos

hipotecária Patrimônio de
Afetação (i) e
outros

Bancos Bradesco
S.A., Itaú S.A. e
Safra S.A.

Média de 8% a
8,3% na fase de
construção e
12% após

Último vencimento
em 10/05/2023

CCB –
Financiamento
Imobiliário (ii)

Banco Alfa de
Invest. S.A.

108% do CDI

30/06/2020 31/12/2019

Crédito com
Garantia

Total
Circulante
Não circulante

(i)

3

12.870

18/11/2022

50.135

50.074

-

50.138

62.944

138

12.944

50.000

50.000

Contratos de crédito imobiliário para financiamento de obra, financiamento à construção
firmados em 2017 e 2018, com o limite total de R$98.201, os quais serão liberados de
acordo com o percentual de evolução de obra.

(ii) Contrato firmado em 18 de novembro de 2019, no valor de R$ 50.000, que teve os recursos
totalmente liberados em 02 de dezembro de 2019, os quais devem ser utilizados para
investimentos, direto ou indireto, em empreendimentos imobiliários residenciais.
Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos:
Ano

30/06/2020 31/12/2019

Até 01 ano

138

12.944

De 01 a 02 anos

-

-

De 02 a 03 anos

50.000

50.000

Total

50.138

62.944

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
30/06/2020 31/12/2019
Saldo em 1o de janeiro

62.944

Adições
Amortizações
Juros incorridos

15.702

-

75.736

(10.149)

(28.620)

1.464

2.530

Juros pagos

(4.121)

(2.404)

Saldo no final do período

50.138

62.944

262

38

Garantias
O contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária – patrimônio de afetação, prevê as
seguintes garantias:
Intervenientes/fiadores

Penhor

Hipoteca

Cyrela Brazil Realty S.A.

Totalidade dos direitos creditórios decorrentes dos

Prédio e

Empreendimentos e
Participações

compromissos de venda e compra de cada uma das
unidades do empreendimento.

respectivo
terreno

A CCB – Financiamento imobiliário, prevê o Aval da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos
e Participações.
Covenants
A CCB – financiamento imobiliário, firmado com o Banco Alfa S.A., prevê o cumprimento, pela
Avalista (Cyrela), dos índices financeiros a seguir apresentados, a serem calculados
trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), com base em suas demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas auditadas ou revisadas, conforme o caso.
= ou <
que 0,80

(Dívida líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido
(Total de Recebíveis + Imóveis a Comercializar)/(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar + Custos
e Despesas a Apropriar)

= ou >
1,5

Obrigações previstos nos respectivos contratos ou instrumentos, e/ou protestos legítimos de
título, e/ou, não cumprimento de qualquer decisão ou sentença, e/ou, e/ou venda,

= ou >
1,5 do

transferência, desapropriação, arresto, sequestro ou penhora de ativos

PL

Até a data de aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias combinadas, todos os
covenants relativos aos índices financeiros foram cumpridos.
b)

Arrendamento mercantil
30/06/2020

31/12/2019

Provisão para pagamento de arrendamento

2.476

2.684

( - ) Ajuste a valor presente

(997)

(1.156)

Saldo

1.479

1.528

Circulante
Não circulante

132

420

1.347

1.108

A Lavvi possui 02 contratos de arrendamentos para utilização de sala comerciais, sede da Lavvi,
com vencimento previsto para 15 de outubro de 2021. Para efeito de mensuração do passivo de
arredamentos, foi considerada a perspectiva e capacidade da Lavvi de proceder com a
renovação dos contratos (tendo sido considerado o prazo de 5 anos na adoção inicial).
Os registros das parcelas vincendas desses contratos foram efetuados com base no
pronunciamento técnico NBC TG 06 (R2).
Para efeito de cálculo do ajuste a valor presente das parcelas a vencer do arrendamento de
direito de uso, foi utilizada a taxa média mensal de juros das operações equivalentes a 10,31%
ao ano (taxa incremental), obtida junto aos principais bancos nos quais a Lavvi possui
relacionamento.
Como garantia dos contratos e do exato cumprimento de todas as suas cláusulas e condições,
assinaram como fiadores, os administradores da Lavvi.
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Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento do arrendamento mercantil:
A vencer em:

30/.06/2020

31/12/2019

Até 01 ano

465

420

De 01 a 02 anos

465

418

De 02 a 03 anos

465

435

De 03 a 04 anos

465

453

Após 04 anos

616

958

( - ) Ajuste a valor presente

(997)

(1.156)

Total

1.479

1.528

30/06/2020

31/12/2019

Movimentação do arrendamento mercantil
Conforme tabela a seguir apresenta:

Saldo em 1o de janeiro
Adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)
Juros incorridos

1.528

-

-

1.577

158

336

Pagamentos

(207)

(385)

Saldo no final do período

1.479

1.528

Movimentação dos ativos de direito de uso
A seguir a movimentação do valor dos ativos de direito de uso.
30/06/2020
Saldo em 1a de janeiro

31/12/2019

1.577

-

-

1.577

Saldo no final do período

1.577

1.577

Despesas com depreciação dos ativos de direito de uso no período

(117)

(232)

Adição por adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)

A Companhia não tem receitas nem expectativa de geração de receitas tributadas por PIS e Cofins no
regime não cumulativo. Dessa forma, na avaliação da Administração, não há potencial de créditos de PIS
e Cofins decorrentes das contraprestações pagas dos contratos de arrendamentos.
As despesas com locações incorridas pelo Grupo referentes aos itens considerados como de baixo valor
(cremalheiras e gruas em nossas obras e equipamentos de informática, telefonia e copa de nosso
escritório) foram de R$353 no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e R$340 no mesmo
período de 2019, registradas nas rubricas de despesas administrativas e custos dos imóveis vendidos,
conforme o caso.
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10. Contas a pagar por aquisição de imóveis
Referem-se aos terrenos adquiridos, objetivando o lançamento de novos empreendimentos, de forma
isolada ou com a participação de terceiros, e são classificados assim:
30/06/2020

31/12/2019

Permutas financeiras

19.115

20.736

Compromissos em moeda corrente

37.219

24.683

Contratos de SCPs

4.310

29.838

Total

60.644

75.257

Circulante

29.685

45.791

Não circulante

30.959

29.466

Permutas financeiras são compromissos a pagar vinculados diretamente com os recebíveis de obras em
andamento, representado por percentual sobre as parcelas recebidas, liquidas de impostos. Parte destes
compromissos são reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades
não comercializadas.
Compromissos em moeda corrente representa obrigações do Grupo que serão pagos conforme o
vencimento, e possuem correção pelo IGPM e INCC.
A Lavvi, através de suas controladas, adquiriu terrenos com obrigações previstas em contratos de
Sociedades em Cota de Participação (SCPs), sendo o pagamento decorrente do percentual recebido das
parcelas de unidades comercializadas, líquidas dos impostos. Parte destes compromissos são
reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades não comercializadas.
Cronograma de vencimentos:
30/06/2020

31/12/2019

Até 01 ano

29.685

45.791

De 01 a 02 anos

26.994

13.757

De 02 a 03 anos

2.595

5.165

Mais de 03 anos

1.370

10.544

Total

60.644

75.257

Circulante

29.685

45.791

Não circulante

30.959

29.466

A vencer em:

11. Adiantamentos de clientes
30/06/2020
Por recebimentos das vendas de imóveis

31/12/2019

37.414

35.218

Adiantamentos de clientes – permutas

150.186

120.469

Total

187.600

155.687

Circulante

173.703

133.172

13.897

22.515

Não circulante

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes forem superiores aos valores reconhecidos de receitas.
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Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do reconhecimento inicial, ou na data que for possível tal avaliação.
Os Adiantamentos de clientes, originados pela permuta física a valor justo na compra de terrenos, serão
reconhecidos ao resultado mediante o mesmo procedimento de reconhecimento das receitas de vendas
pelo POC, conforme procedimentos descritos na Nota Explicativa no 3.14. A parcela não apropriada é
classificada no passivo circulante.

12. Outras contas a pagar
Representam, substancialmente, obrigações por devolução de valores pagos por clientes, em razão de
distrato de contratos de venda de unidades imobiliárias.
30/06/2020

31/12/2019

Obrigações em contratos de Sociedades em Cotas de Participação - SCPs (i)

9.200

9.200

Demais obrigações (ii)

1.468

1.080

10.668

10.280

Circulante

1.468

1.080

Não circulante

9.200

9.200

Total

(i)

Representam contratos firmados entre uma empresa (sócia ostensiva) do Grupo e investidores
(sócios participantes), com o objetivo de financiar a aquisição de imóveis em troca de participação no
VGV (líquido de impostos) do empreendimento a ser desenvolvido no local, que dá aos sócios
participantes o direito de receber (de acordo com a sua participação no acordo) os valores recebidos
pelas vendas de unidades imobiliárias, descontados dos impostos.

(ii) Em 30 de junho de 2020, do total R$ 1.176 representam obrigações de devolução a clientes por
distrato de contratos de venda de unidades imobiliárias (R$ 626 em 31 de dezembro de 2019).

13. Provisão para contingências
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas.
A movimentação das provisões pode ser assim resumida:
2020

2019

Saldo em 1o de janeiro

3.832

2.193

Constituição e atualização de provisão

1.168

1.639

Saldo no final do período

5.000

3.832

No período de 06 meses findos em 30 de junho de 2020 e exercício findo 31 de dezembro de 2018,
as demandas judiciais para as quais se constituiu provisão possuíam natureza trabalhista,
exclusivamente. A Companhia não identificou outras ações judiciais ou administrativas, de naturezas
tributárias ou cíveis com perdas prováveis nos respectivos períodos.
Ações com risco possível de perda
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía uma ação de natureza tributária, envolvendo discussão
sobre Imposto Sobre Serviços, cujo a perda é considerada possível e está avaliada em R$ 1.135. Em
31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía ações judiciais ou administrativas, com prognóstico
possível de perda.
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14. Impostos e contribuições diferidos
a)

A composição do saldo dos impostos e contribuições diferidos são como segue:
30/06/2020

31/12/2019

IRPJ - diferido

2.348

2.185

CSLL - diferida

1.298

1.217

Diferenças Temporárias - RET:

PIS - diferido

725

635

Cofins - diferido

3.360

3.155

Total

7.731

7.192

Circulante

5.565

4.133

Não circulante

2.166

3.059

O recolhimento efetivo desses tributos ocorre em prazo equivalente ao do recebimento das
parcelas de vendas.
b)

Reconciliação do IRPJ e da CSLL - correntes e diferidos
30/06/2020
Resultado antes do IRPJ e da CSLL
Alíquota - 34%
Equivalência patrimonial
Créditos fiscais não constituídos
Efeito do resultado de controladas tributadas pelo lucro
presumido/RET
Despesa com Imposto de renda e contribuição social

30/06/2019
(Revisado)

31.040

27.082

(10.554)

(9.208)

191

(123)

(1.308)

1.034

9.465

5.941

(2.206)

(2.356)

(1.946)

(1.579)

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Total

(260)

(777)

(2.206)

(2.356)

A Lavvi optou pelo sistema de apuração pelo lucro real e não registrou créditos tributários,
reconhecendo-os apenas quando há perspectiva de realização de resultados tributáveis futuros.
As diferenças temporárias dos tributos sobre o lucro das investidas, no lucro presumido/RET,
estão assim compostas:

Base - RET
Alíquota nominal - RET
Passivo diferido
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30/06/2020

31/12/2019

193.275

179.799

4%

4%

7.731

7.192
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15. Receitas de vendas a apropriar e custos orçados de imóveis vendidos a
apropriar
Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 da INBC TG 02 e ao ofício circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14, o resultado das operações imobiliárias é apropriado
com base no custo incorrido, assim sendo, o saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda
não concluídas está refletido parcialmente nas demonstrações financeiras intermediárias do Grupo,
uma vez que o seu registro contábil reflete a receita reconhecida, líquida das parcelas já recebidas.
As receitas a serem apropriadas decorrentes de unidades imobiliárias vendidas de empreendimentos em
construção (não concluídos) e os respectivos compromissos de custos a serem incorridos com relação às
unidades imobiliárias vendidas não estão refletidos nas demonstrações financeiras intermediárias.
a)

Resultado de vendas de imóveis a apropriar
30/06/2020
Vendas contratadas de imóveis dos empreendimentos em andamento
Receita bruta apropriada com venda de imóveis
Provisão para distrato - efeito em receitas
Receita a apropriar com venda de imóveis
Custos orçados dos imóveis vendidos
Custos incorridos apropriados
Provisão para distrato - efeito em Custos
Compromissos com custos orçados a apropriar
Resultados de vendas de imóveis a apropriar

31/12/2019

787.628

756.811

(529.039)

(433.957)

(2.858)

(2.936)

255.731

319.918

486.572

470.697

(325.925)

(269.472)

(1.763)

(1.789)

158.884

199.436

96.847

120.482

A receita de imóveis vendidos a apropriar está mensurada pelo valor nominal dos contratos,
acrescido das atualizações contratuais e deduzido de rescisões, líquida da parcela de receita
apropriada, e não contempla ajuste a valor presente tampouco impostos incidentes.
Os custos orçados dos imóveis vendidos a apropriar não contemplam encargos financeiros,
os quais são apropriados aos imóveis a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis
vendidos), proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas, à medida que são incorridos,
tampouco provisão para garantia, a qual é apropriada às unidades imobiliárias vendidas à
medida da evolução financeira da obra.
b)

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque
30/06/2020

30/12/2019

Custo incorrido de obra das unidades em estoque

21.062

22.422

Custo orçado total de obra a incorrer das unidades em estoque

21.935

29.224

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

42.997

51.646

Os valores acima apresentados não contemplam custos financeiros capitalizados e provisões
para garantias a incorrer.
c)

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos no “Patrimônio de Afetação”,
em observância à Lei no 10.931/04.
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16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 02 de janeiro de 2020, os sócios do Grupo deliberaram aumento de capital com a
integralização no valor de R$ 61.513, utilizando participações societárias detidas na Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., como já mencionado na Nota Explicativa no 8 e no 1.
Em 30 de junho de 2020, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 106.517, composto
por 106.517 mil quotas no valor unitário de R$1,00 cada. Em 31 de dezembro de 2019, o capital
social subscrito e integralizado é de R$ 45.004, composto por 45.004 mil quotas no valor unitário
de R$1,00 cada.
Em 31 de outubro de 2019, houve o aumento de capital da Lavvi em R$44.994, com a emissão
de 44.994 novas quotas, sendo 40.494 quotas ordinárias e 4.500 quotas preferenciais, ao valor
unitário de R$1,00 real cada.

b)

Transação de capital
Conforme apresentado na Nota Explicativa no 8, foram reconhecidas perdas nas transações
entre sócios de compra e venda de participações em sociedades controladas.

c)

Lucro por ações
O lucro básico e diluído por ações é calculado por meio da divisão do resultado do exercício
atribuído aos sócios controladores, pelo número médio ponderado ações em circulação no
período.
Não há outros instrumentos patrimoniais ou de dívida com efeito diluidor do capital, portanto,
o lucro diluído por ações é compatível com o lucro básico por ações.
O quadro a seguir apresenta o cálculo do lucro por ações nos períodos de seis meses findos em
30 de junho de 2020 e 2019:
Básico/diluído

30/06/2020

Lucro líquido atribuído aos sócios controladores
Número médio ponderado de ações em circulação (em milhares)
Lucro básico e diluído por ações, expresso em reais

30/06/2019
(revisado)

22.456

20.932

105.834

105.834

0,21

0,20

Em 02 de janeiro de 2020, houve o aumento de capital da Companhia para R$106.517 dividido
em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais, como
resultado da reestruturação societária descrita na Nota Explicativa no 1. Desta forma, o lucro
(prejuízo) por quotas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e 2019 foram
calculados com base na média ponderada de quotas entre 1o de janeiro de 2020 a 30 de junho
de 2020, de forma a refletir o efeito das quotas em circulação em 30 de junho de 2020.
d)

Dividendos distribuídos
O Grupo distribuiu durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 dividendos
desproporcionais no montante de R$ 1.799, para a sócia RH Empreendimentos e outro sócio
pessoa física. Os dividendos totais distribuídos durante o período de seis meses findo em
30 de junho de 2019 foram de R$ 2.645, sendo desproporcionais. O Grupo distribuiu R$3.734
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo R$2.361 ao sócio
RH Empreendimentos Imobiliários, R$1.293 ao sócio Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimento
e Participações e R$80 ao sócio Moshe Horn, desproporcionalmente.
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17. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:

Venda de imóveis

30/06/2020

30/06/2019
(Revisado)

95.958

119.419

Serviços prestados

357

604

Receita de indenização por distrato

(83)

67

1.375

(465)

Ajuste a valor presente
Provisão para distrato

(1.687)

1.070

Deduções da receita bruta

(2.177)

(2.333)

Receita líquida operacional

93.743

118.362

18. Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
A composição do custo dos imóveis vendidos e serviços prestados classificados por natureza estão
demonstrados a seguir:

Custo dos imóveis vendidos
Custo dos serviços prestados
Provisão para distratos
Garantia de obra
Total

30/06/2020

30/06/2019
(Revisado)

(55.410)

(78.643)

-

-

1.121

(781)

(917)

(527)

(55.206)

(79.951)

30/06/2020

30/06/2019
(Revisado)

19. Despesas administrativas

Despesas com pessoal

(673)

(297)

(2.565)

(1.441)

Depreciação

(204)

(166)

Manutenção e utilidades

(262)

(277)

(94)

(124)

Serviços de terceiros

Legais e cartoriais
Demais despesas
Total

(645)

(236)

(4.443)

(2.541)

30/06/2020

30/06/2019
(Revisado)

20. Despesas comerciais

Despesas com vendas
Marketing, propaganda e comunicação
Despesas com estande
Outras despesas
Despesas comerciais
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(858)

(1.181)

(3.742)

(1.764)

(579)

(5.910)

(38)

(70)

(5.217)

(8.925)
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21. Outras receitas (despesas) operacionais

Provisão para contingência

30/06/2020

30/06/2019
(Revisado)

(1.168)

(667)

Outros ganhos com investimento (a)
Recuperação de despesas (b)
Outras receitas (despesas), líquidas
Total

767

-

1.475

-

1

257

1.075

(410)

(a) Referem-se aos dividendos desproporcionais recebidos por empresas do Grupo.
(b) Recuperação de despesas com IPTU dos empreendimentos.

22. Receitas (despesas) financeiras, líquidas
30/06/2020

30/06/2019
(Revisado)

Rendimentos sobre aplicações financeiras

918

1.259

Juros recebidos

38

39

Multas e juros recebidos

89

66

Outras receitas financeiras

54

8

1.099

1.372

Receitas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos bancários

-

(153)

Despesas bancárias

(131)

(117)

Cofins/Pis s/ receitas financeiras

(205)

(12)

(9)

(171)

Ajuste a valor presente sobre arrendamento mercantil
Outras despesas financeiras

(228)

(11)

Despesas financeiras

(573)

(464)

526

908

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

23. Transações que não afetaram caixa
Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, o Grupo realizou as seguintes
atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto, não foram apresentadas nas
demonstrações do fluxo de caixa, conforme abaixo:
30/06/2020
Transações entre sócios
Aquisição de terrenos com permuta física
Juros capitalizados em imóveis a comercializar, conforme Nota Explicativa no 8

30/06/2019
(Revisado)

-

(71)

37.868

45.007

1.304

331

Efeitos da adoção inicial da NBC TG 06 (R2) - Arrendamentos (IFRS 16),
conforme divulgado nas Notas Explicativas nº 3.22 e nº 9 b).

-

1.577

Aumento de capital na Lavvi com transferência de participação societária
mantida pelos sócios na Vinson (vide Nota Explicativa no 15)

61.513

-
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24. Compromissos
Em 30 de junho de 2020, o Grupo possuía instrumentos particulares para aquisição de terrenos com a
promessa de permutas por unidades imobiliárias. Os referidos contratos possuem condições resolutivas
ao exclusivo critério do Grupo e/ou suspensivas, relacionadas às aprovações e regularizações que não
estão sob o controle do Grupo e que precisam ser superadas para a concretização da transação.

25. Segmentos operacionais
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como incorporação imobiliária. O Grupo está
organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins
operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.
Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:

•

Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de produtos, marcas ou
canais de venda;

•

As operações trabalham para mais do que um empreendimento;

•

As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas em estudos que demonstram oportunidades de
mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal, por exemplo.

26. Seguros
As empresas do Grupo mantêm seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos sobre
ativos e/ou responsabilidades:
As coberturas de seguros são as seguintes:
Risco de engenharia: cobertura de R$ 221.704 para: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no
canteiro de obras, tais como danos da natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios,
alagamentos, terremotos entre outros, danos inerentes a construção, emprego de materiais defeituosos
ou inadequados, falhas na construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos
causados por erros de projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos
greves etc.
Garantias contratuais com setor público: cobertura básica de R$ 54.973.
Risco de Responsabilidade Civil (RC) Geral: cobertura básica de R$ 18.000.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho/2020 e
junho/2023.

27. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
O Grupo administra o capital, para assegurar a continuação de suas atividades normais,
ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em
suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (empréstimos e
financiamentos detalhados na Nota Explicativa no 9, deduzidos pelo saldo de caixa e
equivalentes de caixa na Nota Explicativa no 4 e pelo patrimônio líquido do Grupo (que inclui
capital, reservas de lucros e participações de acionistas não controladores).
O Grupo não está sujeito a nenhum requerimento externo sobre o capital.
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b)

Categorias de instrumentos financeiros
30/06/2020

31/12/2019

37.645

76.500

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber

2.208

548

217.534

201.213

51.617

64.472

7.328

4.995

37.219

24.683

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis - compromissos em moeda
corrente
Partes relacionadas

-

1.624

Demais obrigações

1.468

1.080

Valor justo
Contas a pagar por aquisição de imóveis - permuta financeira

c)

19.115

20.736

Contas a pagar por aquisição de imóveis SCP

4.310

29.838

Obrigações em contratos de Sociedades em Cotas de Participação - SCPs

9.200

9.200

Objetivos da gestão do risco financeiro
O Grupo monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses riscos
destacam-se risco de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco de liquidez.
O principal objetivo é manter a exposição do Grupo a esses riscos em níveis mínimos,
utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e controlando riscos
de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
O Grupo dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de empreendimentos
imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais como
interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades do Grupo são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:

•

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

•

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

•

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande empresa do
setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras empresas que atuam no setor;
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•

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

•

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades do Grupo, bem como à sua localização;

•

As margens de lucro do Grupo podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

•

As oportunidades de incorporação podem diminuir;

•

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

•

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo. A entidades
do Grupo possuem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores
devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel,
a sua venda em condições satisfatórias;

•

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

•

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.

O Grupo atua na administração dos riscos mencionados através de processos e controles
implementados em cada área envolvida. Em relação aos processos e controles considera que
os níveis de aprovação e segregação de funções são suficientes para garantir o monitoramento
das operações, cumprimento das exigências regulatórias e legais, documentação apropriada
dos procedimentos, aprovações mediante estudos e análises preparados na periodicidade
estabelecida.
e)

Exposição a riscos cambiais
O Grupo não está diretamente exposto aos riscos cambiais por não possuir transações em
moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
O Grupo apresenta abaixo as informações suplementares sobre seus instrumentos financeiros
que são requeridas pela Instrução CVM no 475/08, especificamente sobre a análise de
sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar, o Grupo adotou as seguintes
premissas, definidas na Instrução CVM no 475/08:

•

Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para as Entidades do Grupo, e que é referenciado por fonte externa
independente (Cenário I);

•

Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50%
na variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e

•

Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pelas entidades do Grupo.
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A análise sensibiliza os instrumentos financeiros considerando o saldo do fechamento contábil
mais recente em relação à aprovação destas demonstrações financeiras intermediárias.
Transação

Risco

Variação de
25%

Variação de
50%

2,43%

CDI a 3,04%

CDI a 3,65%

1.218

1.523

1.827

CDI a
2,43%

CDI a 1,82%

CDI a 1,22%

1.218

914

609

Provável
CDI a

Emprest e financiamentos em CDI

Negativo

Despesa financeira

50.135

Emprest e financiamentos em CDI

Positivo

Despesa financeira

50.135

Para elaboração da análise considerou-se a taxa efetiva dos empréstimos de 30 de junho de
2020 como sendo 2,43%, corresponde a 108% do CDI na data de aprovação destas
demonstrações financeiras intermediárias. Os cenários II e III consideram uma redução dessa
taxa para 1,82% e 1,22%, bem como aumentos para 3,04% e 3,65%.
Essas análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM no 475/2008,
tendo como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de mercado sobre cada
instrumento financeiro das empresas do Grupo e de suas controladas. No entanto, a liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados devido à subjetividade que está contida no processo utilizado na preparação dessas
análises.
g)

Gestão de risco de liquidez
O Grupo gerencia o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de crédito bancárias julgadas
adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e do fluxo de caixa real e da
combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
Em 30 de junho de 2020, o Grupo projetou o fluxo de caixa contratual não descontado das
obrigações acrescendo às amortizações os juros contratuais e os vencimentos destas
obrigações:
Instrumento

Até 01 ano De 02 a 05 anos

Empréstimos e financiamentos e arrendamentos
Contas a pagar por aquisição de imóveis

h)

Total

270

51.347

51.617

29.685

30.959

60.644

Concentração de risco
O Grupo mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras em instituições
financeiras aprovadas pela Administração, de baixo risco e atreladas ao CDI. O saldo de contas
a receber está distribuído em diversos clientes e não existe um cliente que represente
concentração de 10% ou mais do total da receita operacional líquida, nem do saldo a receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros do Grupo no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 e no exercício de 2019, que se encontram registrados pelo
custo amortizado, de acordo com a Nota Explicativa no 27 (b), aproximam-se do valor justo, uma
vez que a natureza e a característica das condições contratadas se assemelham àquelas
disponíveis no mercado nas datas das demonstrações financeiras intermediárias.
O saldo de equivalentes de caixa, bem como o caixa restrito, é indexado ao CDI; portanto,
os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos financeiros.
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Hierarquia de valor justo
O Grupo utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos
financeiros pela técnica de avaliação:

 Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
passivos.

 Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços).

 Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (“inputs” não observáveis).
Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e no exercício de 2019, o Grupo
não possuía instrumentos financeiros derivativos e/ou transações envolvendo derivativos
embutidos.
* * *
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

277

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

(Atualmente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.)
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas acompanhadas do relatório do
auditor independente
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Companhia” ou “Lavvi”),
atualmente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários S/A, vem por meio deste apresentar
os resultados da Companhia e suas controladas referente aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017.
A Lavvi, ao longo de seus três anos de operação, proporcionou a região metropolitana de São Paulo
grandes lançamentos imobiliários, todos em fase de construção e que resultou num VGV acumulado
lançado de R$855,3 milhões (R$670,4 milhões participação Lavvi).
A Companhia tem por excelência a assertividade na escolha dos terrenos e produtos a serem
incorporados. Mantendo o foco na qualidade e rentabilidade de nossos produtos, atrelados a um
ótimo desempenho comercial, conseguimos ao longo de nossa trajetória um dos melhores VSO`s
do mercado (ver gráfico em Desempenho Operacional).
Ao mesmo tempo, nos deparamos com a crise causada pelo COVID-19, que desde o início desse
ano tem afetado não só o cotidiano das pessoas, como também a economia e os negócios.
Por outro lado, os impactos da crise nas operações da Companhia foram suaves, como detalhamos
a seguir:


Mantivemos nossos canteiros de obra em operação e dentro dos cronogramas previstos de
entrega, levando em consideração todas as orientações da OMS (Organização Mundial da
Saúde) quanto a higiene, saúde e distanciamento;



Tivemos um pequeno aumento nas solicitações de renegociações por parte de clientes
durante o mês de março e início de abril, que consistiu basicamente na postergação de
parcelas sem deterioração da qualidade da carteira de recebíveis e que reduziu
quantitativamente a partir de maio;



Apesar do pequeno aumento da inadimplência e pedidos de renegociação, não tivemos
impactos significativos em nosso volume de vendas contratadas, tendo observado redução
nas vendas entre os meses de março e abril e com a respectiva retomada entre os meses de
maio e junho;



Adoção de home office para equipe de nosso escritório, e no pico da crise em março,
adotamos também a antecipação de férias de alguns colaboradores.

Continuamos resilientes nesse momento e com olhar no longo prazo, buscando as melhores
oportunidades de negócio.
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DESEMPENHO OPERACIONAL
Indicadores Financeiros
Dados Financeiros Consolidados

2019

2018

2017

Receita Operacional Líquida

193.804

84.733

10.140

Lucro Bruto

69.312

26.539

3.268

Margem Bruta

35,8%

31,3%

32,2%

Lucro (prejuízo) Líquido

49.709

23.628

(4.107)

Margem Líquida

25,6%

27,9%

(40,5%)

Lucro Bruto Ajustado¹

69.354

26.547

3.268

Margem Bruta Ajustada²

35,8%

31,3%

32,2%

53.257

24.439

(4.258)

27,5%

28,8%

(42,0%)

Dívida (Disponibilidade) Líquida

(9.994)

(20.052)

(4.902)

Dívida Bruta5

56.023

-

-

58,7%

72,7%

(99,8%)

74,0%

78,0%

54,4%

EBITDA Ajustado

3

Margem EBITDA Ajustado4
5

ROAE6
Venda Sobre Oferta -VSO – (% Lavvi)

7

1 Lucro Bruto Ajustado:: é uma medida não contábil utilizada pela companhia que é calculado através do Lucro Bruto
da Companhia adicionado dos custos financeiros dos financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos
dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. A reconciliação está
demonstrada no Anexo I deste relatório.
2 Margem Bruta Ajustada:: é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita Operacional Líquida. A
reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.
3 EBITDA Ajustado:: é calculado através do EBITDA adicionado dos custos dos encargos financeiros no que tange sobre
os financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme
a proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a Margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão
entre o EBITDA Ajustado e a Receita operacional líquida. A reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.
4 Margem EBITDA Ajustado:: consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida da
Companhia. A reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.
5 Dívida (Disponibilidade) Líquida:: equivale à Dívida Bruta (soma de empréstimos, financiamentos, financiamento por
arrendamento circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras. Para mais informações sobre a Dívida (Disponibilidade) Líquida.
6 ROAE ( Return on Average Equity ):: é o lucro líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela média
entre o Patrimônio Líquido do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da Companhia.
7 VSO (Venda sobre Oferta):: é a venda líquida dividido pelo estoque do período anterior mais as unidades lançadas
do período.
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Lançamentos
A Companhia lançou, desde a sua fundação há três anos, 7 produtos na região metropolitana de
São Paulo, a saber:
Trimestre

VGV Total
(R$ MM)

Área Útil
(m2)

Unid.

Segmento

% LAVVI

Movva

4T17

47,8

9.112

258

Médio

100%

Palazzo Vila Mariana

2T18

157,7

12.855

99

Alto Padrão

80%

Condomínio Vitrali Moema

4T18

100,9

7.738

273

Alto Padrão

70%

Nativ Tatuapé

2T19

241,5

33.127

352

Alto Padrão

94%

Moema by Cyrela

3T19

117,7

8.612

65

Alto Padrão

40%

One Park Perdizes

4T19

189,7

15.449

120

Alto Padrão

80%

Empreendimento

855,3

Total

O VGV total acumulado lançado atingiu R$855,3 milhões (R$670,4 milhões participação Lavvi),
sendo 74,44% reconhecidos por consolidação e 25,56% pelo método de equivalência patrimonial.
O gráfico a seguir indica o lançamento por ano, em VGV e unidades:
VGVLançados¹(R$- MM)

UnidadesLançadas

548,9

537
372

258,6

258

47,8
2017

2018

2017

2019

2018

2019

¹ Inclui unidades permutadas
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Vendas sobre Oferta (VSO)
O índice de Vendas sobre Oferta, calculado com base no período de 12 meses, representa o
desempenho da Companhia quanto a oferta de seus produtos e a velocidade de vendas.
VSO(VendassobreOfertas)²
78,0%
54,4%

2017

2

2018

74,0%

2019

% Lavvi

Destaque para os produtos Movva, Palazzo Vila Mariana, Condomínio Vitrali Moema e Nativ
Tatuapé que atingiram de 98% a 100% das unidades vendidas em seu ano de lançamento e
contribuíram para o ótimo desempenho de vendas por safra de lançamento, como demonstrado
no gráfico a seguir:
VendasporSafradeLançamento
99,46%

89,20%

74,81%

2017

2018

2019

Vendas Líquidas
As vendas líquidas contratadas em 2019 totalizaram R$451 milhões (R$351,6 milhões participação
Lavvi), 97,1% maior que em 2018 (R$228,8 milhões, R$176,5 milhões participação Lavvi).
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VGVVendasContratadas(R$- MM)

UnidadesVendidas

451,0

483

424
228,8
193
29,8
2017

2018

2017

2019

2018

2019

Das vendas líquidas contratadas de 2019, 23,3% serão reconhecidos pelo método de equivalência
patrimonial na Companhia (em 2018, esse percentual foi de 37,1%).
A Lior Consultoria Imobiliária, empresa de vendas da Companhia, se destaca pelo maior volume de
unidades comercializadas, representando em 2019 e 2018, respectivamente, 50,72% e 47,53% do
total vendido.

Estoques
Encerramos 2019 com R$106,9 milhões (R$82,5 milhões participação Lavvi) em estoques, destes,
R$77,5 milhões (R$62 milhões participação Lavvi) são do One Park Perdizes, produto de altíssimo
padrão lançado em outubro de 2019 e que possui uma velocidade de vendas mais lenta que os
demais produtos, mas que está em linha com volume de vendas estimado pela Companhia.
VGVemEstoque(R$- MM)

UnidadesemEstoque

106,9

14,8

9,1

2017

2018

67

65

13

2019

2017

2018

2019

Do total de R$106,9 milhões, R$12,6 milhões (R$5 milhões participação Lavvi) serão reconhecidos
pelo método de equivalência patrimonial no resultado da Companhia.
Terrenos (Land Bank)
A Companhia encerrou 2019 com um VGV potencial de R$1,4 bilhões (R$1,1 bilhão participação
Lavvi), dos quais R$900 milhões foram adquiridos no decorrer de 2019 e estão situados em regiões
nobres de São Paulo. Os contratos, em sua maioria, representam opções de compra ou permuta de
área a ser desenvolvida no local.
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ANEXOI




LucroBrutoAjustadoeMargemBrutaAjustada






   

   

 



& ' 
+ , '  
- , .       
& ' 01 

   



MargemBrutaAjustada(2)

2019

2018

2017







 !"#$

"$!%



#!$#

(! )
*"

)(!* 
 

!)("
))

$)

/

(! *$

)(!* 

!)("

*"

 

))

/

(1) Lucro Bruto Ajustado:: é uma medida não contábil utilizada pela companhia que é calculado através do Lucro Bruto da
Companhia adicionado dos custos financeiros dos financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis
vendidos e reconhecidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas.
(2) Margem Bruta Ajustada:: é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita Operacional Líquida.
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(1) EBITDA:: é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro
de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras, e consiste no lucro (prejuízo) líquido acrescido
pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas de imposto de renda e contribuição social, e pelas despesas e custos de
depreciação e amortização.
(2) EBITDA Ajustado:: é calculado através do EBITDA adicionado dos custos dos encargos financeiros no que tange sobre os
financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a
proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a Margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão entre o EBITDA
Ajustado e a Receita operacional líquida.
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Relacionamento com os auditores independentes
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Grant Thornton Auditores
Independentes foi contratada para a prestação dos seguintes serviços: auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”)
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM. A Companhia não contratou os auditores independentes para outros trabalhos
que não os serviços de auditoria das demonstrações financeiras.
A contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a
independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho;
(b) não exercer funções gerenciais; e (c) não prestar quaisquer serviços que possam ser
considerados proibidos pelas normas vigentes.
As informações no relatório de desempenho que não estão claramente identificadas como cópia
das informações constantes das demonstrações financeiras, não foram objeto de auditoria ou
revisão pelos auditores independentes.
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Quotistas e Administradores da
Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(Atualmente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.)
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Lavvi Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o desempenho individual
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
os exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”),
emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”, aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfases
Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 2.1 e 3.14, as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária
no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade
para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída,
sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da Administração da
Companhia quanto à aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15), alinhado com aquele manifestado pela CVM no
Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse
assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

1. Apuração da receita de incorporação imobiliária
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14 – Reconhecimento da receita com venda de imóveis e
com a prestação de serviços, as receitas resultantes das operações de incorporação imobiliária,
referentes a cada empreendimento que está em fase de construção, são apuradas pela Companhia e
suas controladas levando-se em consideração os respectivos estágios de execução através do método
de percentual de execução (“POC” - percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular
CVM/SNC/SEP no 02/2018, conforme detalhado na Nota Explicativa no 2.1. Os procedimentos para
determinar, apurar e contabilizar as receitas oriundas das operações de incorporação imobiliária
envolvem uso de estimativas sobre os custos orçados e custos incorridos nos empreendimentos para
mensurar as receitas através do critério de cálculo estabelecido na metodologia denominada de POC.
Nesse sentido, os controles, premissas e ajustes utilizados para elaboração dos orçamentos dos projetos
em fase de construção podem afetar, de forma significativa, o reconhecimento das receitas da
Companhia, impactando seu resultado e respectiva performance.
Este assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido as receitas liquidas serem um
componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico neste setor
de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças no orçamento
das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de performance, caso
não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia. Portanto, consideramos área de risco de acordo com os
normativos de auditoria, tendo em vista seu reconhecimento estar suportado em estimativas baseadas
em orçamentos de custos (entre outras métricas que podem ter caráter subjetivo até o final da obra).
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados pela
Administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral, obtivemos
os orçamentos aprovados pela Administração e confrontamos com os valores utilizados no cálculo da
apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analisamos as estimativas de custos a incorrer
(aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os resultados entre os custos finais e
orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para suportar as variações não usuais;
(d) testamos a acuracidade matemática dos cálculos efetuados, incluindo a apuração do POC –
percentagem of completion aplicado para cada empreendimento; (e) em base amostral, inspecionamos
contratos de vendas, a realização de testes de recebimentos subsequentes e recalculamos a atualização
do contas a receber em conformidade com os índices contratualmente estabelecidos; (f) em base
amostral, testamos a documentação suporte dos custos incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os
custos de aquisição dos terrenos; (g) analisamos os controles existentes para movimentação dos juros
capitalizados, avaliando se estão de acordo com os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para
capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária e as
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As Demonstrações Individual e Consolidada do Valor Adicionado (DVA) referentes aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se estas demonstrações estão conciliadas
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 –
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa
Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016 (saldos iniciais de 1o de janeiro de 2017), apresentados para fins de
comparação, não foram auditados por nós nem por outro auditor independente.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;



Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional;
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;



Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
São Paulo, 06 de julho de 2020

Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
CT CRC 1SP-223.177/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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293

5
6
-

Caixa restrito

Contas a receber

Imóveis a comercializar

Tributos a recuperar

Outros créditos

-

-

8
-

Investimentos

Imobilizado

Intangível

160.140

Total do ativo

Controladora

49.893

41.877

339

435

41.103

-

-

-

-

8.016

185

11

1.090

-

-

6.730

31/12/2018

9.854

9.360

440

505

8.415

-

-

-

-

494

341

5

-

-

-

148

31/12/2017

1.092

511

12

499

-

-

-

-

-

581

24

-

-

-

-

557

31/12/2016

365.872

97.737

229

1.960

20.617

2

49

-

74.880

268.135

112

250

140.253

61.208

295

66.017

31/12/2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

120.688

Total do ativo não circulante

227

1.712

118.749

-

-

-

-

Outros créditos

6

Imóveis a comercializar

39.452

107

99

8.473

-

-

30.773

31/12/2019

Tributos a recuperar

5

Contas a receber

Ativo não circulante

Total do ativo circulante

4
4

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo circulante

Notas

ATIVO

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais individuais e consolidados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Consolidado

106.235

54.986

340

745

16.686

-

49

741

36.425

51.249

262

184

13.513

15.451

1.787

20.052

31/12/2018

41.771

4.989

440

589

-

-

-

741

3.219

36.782

120

9

27.259

3.598

894

4.902

31/12/2017

1.093

512

13

499

-

-

-

-

-

581

24

-

-

-

-

557

31/12/2016

15

294

-

-

7
9
12

Partes relacionadas

Provisão para garantia

Arrendamento mercantil

14
11
13
9
8
12

Contas a pagar por aquisição de imóveis

Tributos com recolhimento diferido

Adiantamentos de clientes

Provisão para garantia

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

Arrendamento mercantil

Provisões para perdas em investimentos

Outras contas a pagar

47.606

103.161

-

Reserva de lucros

68

160.140

Total do passivo e patrimônio líquido

-

-

-

-

7

-

39

9.854

7.165

-

7.165

(4.476)

-

-

11.631

10

947

-

108

-

839

-

-

-

-

-

1.742

-

-

-

1.696

31/12/2017

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

1

3

-

68

1.092

1.020

-

1.020

(390)

-

-

1.400

31/12/2016

365.872

115.522

12.361

103.161

-

58.160

(3)

-

45.004

146.475

9.200

-

1.108

3.696

481

57.171

2.647

22.172

50.000

103.875

453

420

270

1.624

2.164

60.958

355

1.979

27.514

3.643

4.495

31/12/2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

49.893

47.606

-

15.183

103.161

(3)

Total patrimônio líquido controladores e não controladores

Acionistas não controladores

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores

Prejuízos acumulados

58.160

-

Transações de capital

32.345

-

-

16

10

2.191

-

12

-

2.179

-

-

-

-

-

96

-

-

-

-

-

-

9

14

-

73

-

Controladora

Adiantamento para futuro aumento de capital

45.004

54.804

-

-

1.108

3.696

-

-

-

-

50.000

2.175

-

1.222

-

31/12/2018

Capital social

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

9
10

Empréstimos e financiamentos

Passivo não circulante

Total do passivo circulante

Outras contas a pagar

420

14

Tributos com recolhimento diferido

-

38

29

-

-

Impostos e contribuições a recolher

11

10

Contas a pagar por aquisição de imóveis

74
392

Adiantamentos de clientes

-

Fornecedores

31/12/2019

Salários, encargos sociais

9

Empréstimos e financiamentos

Passivo circulante

Notas

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais individuais e consolidados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

755

-

Consolidado

106.235

51.382

3.776

47.606

-

15.183

68

32.345

10

26.717

-

-

-

2.179

98

-

1.373

23.067

-

28.136

142

-

-

-

581

17.959

192

472

8.035

31/12/2018

293

41.771

7.887

722

7.165

(4.476)

-

-

11.631

10

6.881

-

-

-

839

8

-

73

5.961

-

27.003

121

-

-

1.696

81

13.872

20

120

10.800

31/12/2017

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

-

-

-

-

-

-

2

3

-

68

1.093

1.020

-

1.020

(390)

-

-

1.400

31/12/2016

16

295

18

Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
-

-

-

52.359

8
21

Resultado de equivalência patrimonial

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Acionistas não controladores

Acionistas controladores

Atribuível a:

442

-

44.236

44.236

-

-

44.236

(143)

(585)

-

-

-

-

19.922

19.922

-

-

19.922

123

(11)

134

19.799

19.799

(1.317)

27.103

(5.966)

(21)

31/12/2018

Controladora

(1)

-

-

-

-

(4.086)

(4.086)

-

-

(4.086)

17

(6)

23

(4.103)

(4.103)

(839)

1.195

(4.458)

31/12/2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

14

Imposto de renda e contribuição social - diferido

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

14

Imposto de renda e contribuição social - corrente

Resultado antes da contribuição social e imposto de renda

Receita (despesas) financeiras líquidas

22
22

Despesas financeiras

44.379

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos

Receitas financeiras

44.379

Total receitas (despesas) operacionais

(1.208)

(6.729)

20
19

Despesas comerciais

(43)

31/12/2019

Despesas administrativas

(Despesas) receitas operacionais

Lucro bruto

17

Receita líquida

Notas

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado individual e consolidado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

5.473

44.236

49.709

(2.649)

(1.371)

53.729

907

(1.043)

1.950

52.822

(16.490)

(1.246)

7.895

(8.032)

(15.107)

69.312

(124.492)

193.804

31/12/2019

3.706

19.922

23.628

(864)

(557)

25.049

773

(157)

930

24.276

(2.263)

(1.318)

9.917

(6.566)

(4.296)

26.539

(58.194)

84.733

31/12/2018

Consolidado

17

(21)

(4.086)

(4.107)

(74)

-

(4.033)

331

(14)

345

(4.364)

(7.632)

(839)

-

(4.669)

(2.124)

3.268

(6.872)

10.140

31/12/2017

296

Resultado abrangente total do exercício

Acionistas não controladores

Acionistas controladores

Atribuível a:

Resultado abrangente total do exercício

Outros resultados abrangentes

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

19.922

-

19.922

19.922

-

19.922

31/12/2018

Controladora

(4.086)

-

(4.086)

(4.086)

-

(4.086)

31/12/2017

49.709

5.473

44.236

49.709

-

49.709

31/12/2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

44.236

-

44.236

44.236

-

44.236

31/12/2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente individual e consolidado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

23.628

3.706

19.922

23.628

-

23.628

31/12/2018

Consolidado

18

(4.107)

(21)

(4.086)

(4.107)

-

(4.107)

31/12/2017

297
45.004

-

Transação de capital entre sócios

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

Dividendos distribuidos no período

(3)

(71)

-

-

-

-

-

-

-

-

58.160

-

-

-

42.977

-

-

-

15.183

-

-

15.183

Reserva de
lucros

-

-

(1.259)

-

(42.977)

-

-

44.236

-

-

-

(15.183)

(263)

-

-

19.922

(4.476)

(4.086)

-

(390)

Prejuízos
acumulados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

-

12.649

(44.994)

-

32.345

Outras mutações

-

44.994

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Transações de
capital

Destinação de resultados

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Aumento de capital

Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

Transação de capital entre sócios

-

-

-

-

Dividendos distribuidos no período

20.714

Outras mutações

-

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

-

Aumento de capital

11.631

-

10.231

1.400

Destinação de resultados

-

Lucro líquido do exercício

10

-

Saldos em 31 de dezembro de 2017

-

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

10

Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2016

Capital social

Adiantamento
futuro aumento de
capital

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

(71)

(1.259)

-

-

12.649

-

44.236

47.606

68

-

-

(263)

20.714

-

19.922

7.165

(4.086)

10.231

1.020

103.161

Total

-

12.361

-

(1.276)

(92)

4.480

-

5.473

3.776

-

(358)

-

(2.120)

1.687

139

3.706

722

(21)

743

Participação de
acionistas não
controladores

115.522

(71)

(2.535)

(92)

17.129

-

49.709

51.382

68

(358)

-

(2.383)

22.401

139

23.628

7.887

(4.107)

10.974

1.020

Total do
patrimônio líquido

19

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

44.236

19.922

(4.086)

53.729

25.049

(4.033)

106

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de
atividades operacionais:
Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel
Resultado de equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias sobre empréstimos
Ajuste a valor presente de contas a receber
Ajuste a valor presente de arrendamento
Receita de imóveis - provisão distrato
Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato

383

154

106

393

163

(52.359)

(27.103)

(1.195)

(7.895)

(9.917)

-

149

-

-

433

-

5
318

-

-

-

1.277

4.431

337

-

-

337

-

-

-

-

-

586

1.697

-

(353)

(1.174)

-

Provisão para garantia de obra

-

-

-

-

-

-

653

90

8

1.517

1.340

839

1.517

1.340

839

Tributos diferidos sobre as receitas

-

-

-

208

936

80

Baixa de imobilizado

-

-

-

418

-

-

213

228

116

(225)

(287)

-

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

Outros resultados

Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Tributos a recuperar
Outros créditos

-

-

-

(86.075)

(51.187)

(7.135)

(7.383)

(1.090)

-

(7.051)

30.004

(28.000)

(88)

(6)

(5)

(66)

(224)

(9)

78

156

(317)

148

(142)

(96)

319

34

(29)

2.888

462

225

-

-

-

18.584

14.341

16.761
117

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher

15

7

4

1.463

221

Salários, encargos sociais

29

9

(1)

163

172

18

Adiantamentos de clientes

-

-

-

(18.191)

(10.997)

13.872

Outras contas a pagar

-

-

-

9.511

21

121

(12.554)

(6.349)

(4.568)

(27.548)

4.999

(6.803)

Impostos e contribuições e juros pagos
Impostos e contribuições pagos
Juros pagos
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais

-

-

-

(1.327)

(426)

-

(308)

-

-

(574)

-

(5)

(12.862)

(6.349)

(4.568)

(29.449)

4.573

(6.808)

-

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital

(44.635)

(15.660)

(7.228)

(1.653)

(7.292)

Dividendos recebidos

25.330

9.366

-

13.584

-

-

Venda (compra) de participação societária

(6.045)

453

-

(7.905)

520

-

-

1.492

Caixa restrito

-

Aplicações financeiras
Imobilizado e intangível
Caixa líquido provenientes das (utilizado nas) atividades de investimento

-

(893)

(894)

-

-

-

-

-

-

28

17

(540)

(339)

(219)

(623)

(25.322)

(5.824)

(7.768)

5.179

(7.884)

(1.517)

1.696

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos - Ingressos
Pagamentos de arrendamentos mercantil

1.222

(1.696)

1.696

1.624

(1.696)

50.000

-

-

54.402

-

-

(385)

-

-

(385)

-

-

Pagamentos de dividendos

(1.259)

(263)

-

(2.535)

(2.383)

-

Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital

12.649

20.714

10.231

17.129

22.540

10.974

Caixa líquido provenientes das atividades de financiamento

62.227

18.755

11.927

70.235

18.461

12.670

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

24.043

6.582

(409)

45.965

15.150

4.345

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício

6.730

148

557

20.052

4.902

557

No fim do exercício

30.773

6.730

148

66.017

20.052

4.902

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

24.043

6.582

(409)

45.965

15.150

4.345

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Demonstrações do valor adicionado individual e consolidado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
-

Receita de imóveis vendidos/serviços prestados

-

-

197.743

87.531

10.499

Insumos adquiridos de terceiros
Custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto

-

-

-

(124.492)

(58.194)

(6.872)

(7.177)

(6.891)

(5.156)

(21.616)

(10.814)

(7.470)

(7.177)

(6.891)

(5.156)

(146.108)

(69.008)

(14.342)

(7.177)

(6.891)

(5.156)

51.635

18.523

(3.843)

Retenções
Depreciações e amortizações

Valor líquido produzido pela Companhia

(383)

(154)

(106)

(393)

(163)

(106)

(383)

(154)

(106)

(393)

(163)

(106)

(7.560)

(7.045)

(5.262)

51.242

18.360

(3.949)

52.359

27.103

1.195

7.895

9.917

-

-

-

-

-

-

-

442

134

23

1.950

930

345

52.801

27.237

1.218

9.845

10.847

345

45.241

20.192

(4.044)

61.087

29.207

(3.604)

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Outros resultados com investimentos
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Pessoal e encargos

420

259

36

2.376

1.203

56

420

259

36

2.376

1.203

56
433

Impostos, taxas e contribuições
Impostos, taxas e contribuições
Juros e encargos financeiros

-

-

-

7.959

4.219

585

11

6

1.043

157

14

585

11

6

9.002

4.376

447

44.236

19.922

(4.086)

44.236

19.922

(4.086)

-

5.473

3.706

(21)

Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Parcela atribuída aos acionistas não controladores

-

-

44.236

19.922

(4.086)

49.709

23.628

(4.107)

45.241

20.192

(4.044)

61.087

29.207

(3.604)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

299

21

Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas para os exercícios findos em 31
de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por
ação ou quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Companhia” ou “Controlada”), atualmente denominada
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A., conforme descrito na Nota Explicativa no 28, com sede à
Av. Angélica, 2346, Andar 8 Conj. 84, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01228-200, Brasil, cujas
atividades foram iniciadas em 28 de setembro de 2016, é uma sociedade anônima de capital fechado.
A Companhia tendo como principais acionistas, a Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações (“Cyrela”) com 45% das ações ordinárias e atual controladora da Companhia, a RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RH”) com 45% das ações ordinárias e Moshe Horn, que detém
10% de ações preferenciais.
A Companhia, por meio de suas controladas, as quais estão relacionadas com suas respectivas
participações na Nota Explicativa no 8, mantém preponderantemente caracterizados em seu objeto
social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados
à venda; e (c) participação em outras sociedades empresárias ou não empresárias, na qualidade de
sócia, cotista ou acionista.

a) Impactos do Covid-19
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”), relacionada ao
novo Coronavírus (“Covid-19”) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à
saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia informa que vem tomando as medidas
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de
saúde nacionais e internacionais, visando minimizar eventuais impactos no que se refere à saúde e
segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e
dos negócios.
Destacamos a seguir as principais análises e ações da Companhia sobre o impacto do Covid-19:
a.

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, a existência de impairment em nossos terrenos para
futura incorporação, uma vez que mantivemos as previsões de margem e rentabilidade
previstas em nossos estudos de viabilidade.
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b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distratos
Em relação às unidades vendidas em fase de obra, a Companhia não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua carteira de
recebíveis e queda dos preços dos imóveis comercializados.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes diante
deste cenário desafiador e sem precedente e, apesar do aumento da inadimplência no mês de
março de 2020 (e com considerável procura de clientes por renegociações), os meses
seguintes demonstraram recuperação, voltando a inadimplência a patamares considerados
esperados pela Companhia – abaixo de 1% da carteira total (o que evidencia, por parte dos
clientes envolvidos, perda temporária de liquidez – e não deterioração da carteira de
recebíveis).

c.

Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas, e
decidiu adotar as medidas de postergação de pagamento de tributos federais aprovados pela
Portaria no 139/2020, com um impacto financeiro de R$ 79.

d.

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, não efetuamos
nenhuma alteração em nosso orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, com a
manutenção dos lançamentos previstos uma vez que, com base nos impactos percebidos até a
aprovação das presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas, não temos
expectativa de impactos representativos no curto e médio prazos.
Além disso, a Companhia tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando a manutenção do caixa da Companhia em patamares
saudáveis. Com base nessas projeções, a Companhia não espera pressões no caixa para os
próximos 12 meses.
A Companhia acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os ajustes
necessários nas informações financeiras intermediárias ou demonstrações financeiras anuais
quando forem substancialmente conhecidos.
A Companhia está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para
garantir a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo garantir a
saúde de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras ou escritórios, e
consequentemente de toda a sociedade. Nosso plano de ação visa diminuir a curva de
crescimento do COVID-19 no Brasil, de forma a não sobrecarregar o sistema de saúde e
garantir o atendimento eficaz dos casos mais graves. Além disso, procuramos entender a
melhor solução financeira para nossos clientes e fornecedores de forma a buscar a preservação
dos contratos e do caixa da Companhia.
Entre outras iniciativas tomadas pela Companhia, podemos destacar:
Nas obras:
•

Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;

•

Aferição de temperatura;

•

Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;

•

Redução em 50% nos refeitórios;

•

Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:
•

Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos, e respeitando a
carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para o perfeito
funcionamento do mesmo;
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•

Análise detalhada de casos de pedidos de postergação de parcelas por clientes, buscando
a preservação dos contratos. Até o momento a Companhia teve, em volume de parcelas
renegociadas, menos de 0,7% do seu saldo em carteira e que não representam perdas
esperadas.

2. Apresentação das demonstrações financeiras e as principais políticas
contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (para a controladora) e de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards - IFRS”) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária
no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (para a controladora e consolidado).
Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o
entendimento da Administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha
com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47
(IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).
A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
Em 06 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a emissão das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e autorizou sua divulgação.

2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas pela Administração da
Companhia considerando o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e estão
apresentadas ao custo histórico como base de valor, sendo que há certos credores por imóveis
compromissados (Nota Explicativa no 3.9) e contas a pagar para sociedade em cotas de participação
(Nota Explicativa no 3.21), registrados ao valor justo.
Como não há diferença entre os patrimônios líquidos e os resultados da controladora e consolidado, a
Companhia optou por apresentar essas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
em um único conjunto.

2.3. Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e de suas controladas
descritas na Nota Explicativa no 8. Todas as transações, saldos, lucros não realizados, receitas e
despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas integralmente nas demonstrações
financeiras consolidadas, sendo destacada a participação dos cotistas/acionistas não controladores.
a)

Companhias controladas
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais a
Companhia tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos, a
retornos variáveis da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre
a investida para afetar o valor dos retornos ao investidor.
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Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são consolidados
integralmente e o valor patrimonial da participação dos cotistas/acionistas não controladores é
determinado pela aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio líquido das
controladas.
b)

Investidas com influência significativa
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência
patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo. Após o
reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras consolidadas incluem a participação da
Companhia no lucro ou prejuízo do exercício até a data em que a influência significativa deixa
de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora, as participações em controladas e
investidas com influência significativa são reconhecidas pelo método de equivalência
patrimonial.

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da controladora e suas investidas.
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera.
Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas controladas, a Administração considerou qual a
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.

2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base
das demonstrações financeiras.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras, envolvendo risco de causar
um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são
discutidos a seguir:
a)

Custos orçados: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes
com base nesta revisão são refletidos nos resultados de acordo com o método contábil
mencionado na Nota Explicativa no 3.14;

b)

Tributos e demandas administrativas ou judiciais: a Companhia e suas investidas estão
sujeitas no curso normal de seus negócios a fiscalizações, auditorias, processos judiciais e
procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e
direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos
judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidos contra a Companhia e suas
investidas, podem ser adversamente afetadas, independente do respectivo resultado. Com base
na sua melhor avaliação e estimativa, suportada por seus consultores jurídicos, a Companhia
avalia a necessidade de reconhecimento de provisão;

c)

Valor justo de instrumentos financeiros: quando o valor justo de ativos e passivos financeiros
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados
para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo,
quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como por exemplo,
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros;
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d)

Provisões para garantia: mensurado a partir dos gastos históricos com manutenção em
empreendimentos concluídos;

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: A Companhia
mensura a provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em
premissas que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações
correntes e suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições
econômicas locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências, a
respectiva provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para
considerar eventuais alterações nas circunstâncias e históricos;

f)

Impostos: a Companhia e suas controladas são periodicamente fiscalizadas por diferentes
autoridades, incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir
que essas autoridades não autuarão a Empresa e suas controladas, nem que essas infrações
não se converterão em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais,
tampouco, o resultado final tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais;

g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: A Companhia e suas controladas avaliam eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“Impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar”, “Imobilizado” e “Intangível”.

3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a)

Ativos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
A Companhia classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
financeiros mensurados pelo custo amortizado, ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados
Abrangentes (VJORA) e ao Valor Justo por Meio do Resultado (VJR). Essa classificação tem
como base as características dos fluxos de caixas contratuais e o modelo de negócios para gerir
o ativo da entidade, ou pode ser designado no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado de forma irrevogável.
A Companhia mensura os ativos financeiros a custo amortizado quando: os fluxos de caixas
contratuais serão mantidos até o final e que seu objetivo é tão somente o recebimento de
principal e juros sobre o principal em datas específicas. Para mensuração é utilizado o método
da taxa efetiva de juros.

b)

Passivos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
A Companhia classifica passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: passivos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado e mensurado inicialmente pelo valor justo deduzido de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros
efetivos.
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Os instrumentos financeiros são reconhecidos conforme descritos a seguir:
(i)

Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente
na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são
reconhecidos na data da negociação quando a Companhia se tornar parte das disposições
contratuais do instrumento.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos
financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
retirada (por pagamento ou contratualmente), cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(ii) Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de 2017, a Companhia e suas controladas não
possuíam transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando-se em consideração os procedimentos
descritos na Nota Explicativa no 5.

3.4. Imóveis a comercializar
Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos de construção e outros
gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empreendimentos em construção ou
concluídos, cujas unidades ainda não foram comercializadas.
Os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos voltados para o desenvolvimento dos imóveis
são capitalizados durante sua formação e realizados ao resultado de acordo com as vendas das
unidades.
No caso de aquisição de terrenos por meio de permuta por unidades a serem construídas no
empreendimento, seu custo é apurado com base no valor justo das unidades (preço à vista na data do
lançamento) que serão entregues em pagamento.

3.5. Investimentos
A valorização dos investimentos na data de encerramento das demonstrações financeiras, e dos efeitos
sobre o resultado do exercício, é realizada usando método de equivalência patrimonial.
Quando a participação da Companhia nas perdas de investida ultrapassa a participação da entidade (que
inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam parte do investimento
líquido da Companhia na investida), a Companhia deixa de reconhecer sua participação em perdas
adicionais. As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que incorrer em obrigações
legais ou presumidas ou assumiu obrigações em nome da investida.
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3.6. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo método
linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.
Anualmente as taxas de depreciação são revisadas para adequá-las à vida útil.

3.7. Intangível
O intangível é composto principalmente por licenças de uso de softwares, cuja vida útil é definida de
acordo com o prazo de duração dos contratos.
Anualmente as taxas de amortização são revisadas para adequá-las à vida útil.

3.8. Provisão para riscos e obrigações legais e garantia
A provisão para riscos legais é reconhecida quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja
probabilidade de perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em Nota Explicativa.
Os demais riscos referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota
não são provisionados nem divulgados.
A Companhia presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos a problemas técnicos
de construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao período
contratual em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. A provisão para garantia sobre os
imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de unidades vendidas incorrem, sendo calculada
considerando a melhor estimativa para fazer frente a desembolsos futuros dessa natureza, levando em
consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de imóveis, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de imóveis são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações. Determinados terrenos foram
adquiridos através de permuta física, formalizados através de contratos de SCP e com pagamento
correspondente ao recebimento de um percentual do VGV do respectivo empreendimento. Esses
contratos podem prever a restrição de caixa relativos a esses recebimentos (Nota Explicativa no 4.b). As
obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta. O registro da operação de permuta é efetuado somente quando os riscos e benefícios sobre o
terreno fluem integralmente para Companhia e os valores são demonstrados ao seu valor justo de
realização. O reconhecimento da receita ao resultado é realizado na rubrica de “vendas de imóveis” pelos
mesmos critérios da Nota Explicativa no 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa no 3.14.
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3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas quando os
recursos advêm de eventos passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado
com segurança. Os passivos são reconhecidos quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, a Companhia e cada uma de suas controladas, desde que atendam aos
requisitos legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro
presumido, além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime
Especial de Tributação (RET).
A Companhia adota o critério de apuração pelo lucro real, no qual os impostos são calculados como
percentual do lucro líquido, aplicando-se uma taxa de 25% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social, totalizando 34%. As controladas optaram pelo critério de apuração pelo lucro
presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e 12% das receitas operacionais, para o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de renda e a contribuição social são
calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente. As sociedades de propósitos específicos
são optantes do Lucro Presumido conjugado com o Regime Especial de Tributação (RET), em que o
imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as receitas decorrentes da atividade de
incorporação aplicando-se as taxas de 1,26% e 0,66%, respectivamente.

3.12. Tributos com recolhimento diferido
O imposto de renda, a contribuição social, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com recolhimentos diferidos, são reconhecidos no passivo
circulante e não circulante, conforme expectativa de recebimento das parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O saldo referente ao recolhimento diferido refere-se à diferença entre o reconhecimento do saldo a pagar
pelo critério societário, descrito na Nota Explicativa no 3.14, e o critério fiscal em que a receita é tributada
no momento do recebimento.

3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber
A Companhia, por meio de suas investidas, ajusta os saldos de contas a receber a prazo de unidades
não concluídas, considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações do Consolidado
nos períodos de fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação (IPCA) do período de
referência. O resultado é a taxa de juros “efetiva” descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa
média efetiva da Companhia com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do
Tesouro Nacional - série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do cálculo
do ajuste a valor presente.
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3.14. Reconhecimento da receita com venda de imóveis e com a prestação de
serviços
Receita com venda de imóveis
A Companhia e suas controladas e coligadas, adotaram a NBC TG 47 – “Receitas de Contratos com
Clientes”, a partir de 1o de janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício
Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos
contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações
oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas
brasileiras do setor de incorporação imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção da NBC
TG 47 e referido ofício circular para a Companhia ou para o Grupo
De acordo com a NBC TG 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma
nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo
ser em um momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme
a satisfação ou não das denominadas “obrigações de performance contratuais”.
A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual espera ter direito e está baseada
em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2) identificação das
obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita.
A Companhia contabiliza os efeitos dos contratos somente quando: (i) as partes aprovam o contrato;
(ii) puder identificar os direitos de cada parte e os termos de pagamentos estabelecidos; (iii) o contrato
possuir substância comercial; e (iv) for provável o recebimento da contraprestação que a Companhia tem
direito.
Os contratos de venda da Companhia e suas investidas são firmados no modelo no qual a incorporadora
financia o promitente durante a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou
obtenção de financiamento (SFH) junto a instituições financeiras. Em regra, projetos de construção de
unidades imobiliárias voltadas a pessoas de média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o
mutuário se compromete a pagar durante a fase de construção até 30% do valor da unidade imobiliária
diretamente à incorporadora, que suporta todo o risco de crédito durante a fase de construção. Findo
fisicamente o projeto, o mutuário precisa quitar o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a
utilização do saldo do FGTS) e/ou obter junto a uma Instituição Financeira (IF) o financiamento
necessário para pagar o saldo devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da
unidade imobiliária (a unidade imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação
fiduciária à IF).
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai todo sobre o mutuário, que
pode se beneficiar de eventuais valorizações e realizá-las mediante a transferência onerosa de seu
contrato junto à terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas
contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de
imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos acima descritos e detalhados
conforme segue:
Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado quando a venda é efetivada,
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.


Os juros prefixados e a variação monetária incidente sobre o saldo de contas a receber, a partir da
data de entrega das chaves, são apropriados ao resultado financeiro, quando incorridos, obedecendo
ao regime de competência de exercícios.
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Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de acordo com os critérios
estabelecidos na NBC TG 47, onde estabelece que à medida que ocorre a construção, há a
transferência dos riscos e benefícios de forma contínua para o promitente comprador do imóvel e que
o modelo de cinco etapas para o reconhecimento da receita tiver seus critérios atendidos:
Etapas

Descrição

1a etapa: identificação do contrato

Identificados os contratos acima detalhados como dentro do
escopo da norma, uma vez que:

•
•
•
•
2a etapa: identificação das obrigações de

Possuem substância comercial;
É provável o recebimento da contraprestação;
Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
Encontram-se assinados pelas partes e estas estão
comprometidas com as suas obrigações.

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

desempenho
3a etapa: determinação do preço da
transação

Representado pelo valor de venda das unidades imobiliárias,
explicitamente estabelecido nos contratos.

4a etapa: alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho

Alocação direta e simples do preço da transação, uma vez que os
contratos acima detalhados possuem apenas uma obrigação de
desempenho (a entrega da unidade imobiliária).

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

Nas vendas de unidades não concluídas, são adotadas as seguintes premissas para reconhecimento do
resultado:


As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que
a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de
“POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método
POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos
empreendimentos e a receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas
contratadas;



O custo orçado total dos empreendimentos é estimado incialmente quando do lançamento destes e
revisado regularmente; eventuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas referidas
revisões são refletidos nos resultados da empresa. Os custos de terrenos e de construção inerentes
às respectivas incorporações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quando incorridos;



As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, incluindo a
atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber,
ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os
valores recebidos;



As receitas são reconhecidas a partir do momento em que o empreendimento imobiliário lançado não
mais estiver sob os efeitos de cláusula suspensiva constante em seu memorial de incorporação;



O montante das receitas com venda de unidades imobiliárias, conforme descrito no parágrafo
anterior, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já recebidas, é contabilizado como
contas a receber;



O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades imobiliárias vendidas é
apropriado ao resultado, conforme anteriormente mencionado;



Os encargos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários, correspondentes
às contas a pagar por aquisição de terrenos e às operações de financiamento imobiliário, incorridos
durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido na rubrica de imóveis a
comercializar e refletidos no resultado por ocasião da venda das unidades do empreendimento
imobiliário a que foram apropriados. Todos os demais custos de empréstimos e financiamentos são
registrados em despesa no exercício em que são incorridos. Custos de empréstimos e financiamentos
compreendem juros e outros custos incorridos relativos a empréstimos, incluindo os de captação;
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As despesas comerciais inerentes à atividade de comercialização são qualificadas como incorridas à
medida que ocorre a veiculação e aplicação ou conforme o regime de competência;



Os estandes de vendas, são registrados pelos gastos com a construção diretamente no resultado
como despesa comercial à medida que ocorre;



A provisão para garantia é constituída para cobrir gastos com reparos em empreendimentos no
período de garantia, com base no histórico de gastos incorridos. A provisão é constituída em
contrapartida do resultado (custo), à medida que os custos de unidades vendidas incorrem. Eventual
saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após o prazo de garantia oferecida, em
geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Para as unidades em estoque concluídas ou
em andamento o valor é reconhecido no ativo.

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
Provisão para distratos
A Companhia suportada pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
elaborou estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos
relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em construção
(provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e
a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil, para constituir a
provisão para distratos. Consequentemente, a Companhia constituiu provisão para distratos para aqueles
clientes que possuíam: i) parcelas vencidas a mais de 91 dias em cada exercício findo das
demonstrações financeiras; ii) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de
distratar o contrato de compra e venda até o término de cada exercício findo das demonstrações
financeiras. Para a base de contratos encontrada i) suspender o reconhecimento da receita dos contratos
com clientes, ii) estornar o total das receitas reconhecidas até então, iii) estornar o total dos custos dos
imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então, iv) reclassificar o montante da indenização por
distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados pelo cliente, para
uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pela Companhia e por suas controladas são
registrados pelo seu valor justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de
clientes no passivo. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao
resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.
Receita com prestação de serviços
A receita com prestação de serviços, quando aplicável, é composta pelos serviços de administração
técnica de construção e prestação de serviços de assessoria técnica, sendo reconhecida no período em
que os serviços são efetivamente prestados.

3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos (imóveis a
comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar, não
foram identificados indicadores de perdas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
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3.16. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, ganhos na alienação de
ativos financeiros disponíveis para venda e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do método
dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor
presente das provisões e contraprestação contingente, variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e, quando aplicável, perdas por redução ao valor
recuperável (“impairment”) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). Custos de
empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos.

3.17. Informação por segmento
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são analisadas através de relatórios gerenciais
internos por empreendimento imobiliário, sendo a tomada de decisão de alocação de recursos e sua
avaliação pela diretoria executiva da Companhia realizada considerando-se um único segmento de
incorporação imobiliária.

3.18. Benefícios a empregados
Os salários e benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, as
remunerações fixas (salários, INSS, FGTS, férias, 13o salário, entre outros) e remunerações variáveis,
tais como as participações nos lucros e gratificações.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida que são incorridos.
A Companhia e suas controladas não mantêm planos de previdência privada ou plano de aposentadoria,
bem como plano de remuneração baseada em ações.

3.19. Resultado básico por cotas
Até o final do exercício social de 2019, a Companhia era constituída na forma de empresa limitada. Por
esse motivo, o resultado básico por cotas é calculado considerando os lucros (ou prejuízos, quando
aplicável) do período atribuível aos cotistas, sobre a média ponderada das cotas em circulação no
exercício social.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia que não possuía instrumentos de dívida ou
direito conversíveis em quotas de capital. Portanto, nos citados exercícios sociais, os resultados básico e
diluído por quota se equivalem.

3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)
A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas, nos
termos do Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas conforme
BRGAAP aplicável às companhias abertas, enquanto que para IFRS representam informação financeira
adicional, requeridas como parte das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia e suas controladas, a
sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
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3.21. Sociedade em contas de participação – “SCP”
Nos últimos exercícios, a Companhia firmou acordos com parceiros empreendedores em alguns
negócios, os quais são denominados como sócios participantes de acordo com o Art. 991 do Código
Civil. As obrigações com os parceiros são constituídas pelos valores aportados pelos mesmos somados
aos resultados acumulados que lhes competem nos respectivos empreendimentos, sendo registrado na
rubrica de outras contas a pagar (Nota Explicativa no 12). As obrigações serão liquidadas na medida em
que ocorrer o recebimento do VGV nos respectivos empreendimentos imobiliários. Nesses acordos as
controladas, incorporadoras dos respectivos empreendimentos, figuram como socias ostensivas, sendo
as responsáveis legalmente pelos riscos e obrigações do empreendimento imobiliário conforme previsto
na Lei, logo todos os ativos e passivos relacionados a estes acordos são apresentados integralmente nas
demonstrações financeiras consolidadas.

3.22. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2018:
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (NBC TG 48)
Em 2014 foi emitida, pelo IASB, a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (NBC TG 48 –
Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros) e todas as versões anteriores da IFRS 9. A nova
norma reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e
mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilidade de hedge (hedge accounting).
A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a partir de 1o de janeiro de 2018 – data de
adoção pela Companhia. Com exceção da contabilidade de hedge, faz-se necessária a aplicação
retrospectiva (contudo, o fornecimento de informações comparativas não é obrigatório). A Companhia
não efetuou reapresentação de informações comparativas.
As principais alterações da IFRS 9 são os novos critérios de classificação de ativos financeiros em três
categorias (mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente, mensurados ao custo
amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado) dependendo da característica de cada
instrumento e finalidade para quais foram adquiridos, podendo ser classificado em resultado financeiro ou
resultado abrangente. Adicionalmente a norma traz um novo modelo de impairment para ativos
financeiros, sendo um modelo prospectivo de “perdas de créditos esperadas”, em substituição ao modelo
anterior de perdas incorridas, e flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
As classificações de passivos financeiros permanecem os mesmos já previstos no IAS 39 (NBC TG 39) –
Instrumentos Financeiros: Apresentação, somente sendo incluídas regras relativas aos passivos
financeiros mensurados ao valor justo, não aplicável para as operações mantidas pela Companhia.
i)

Classificação e mensuração
As avaliações foram realizadas por meio da verificação do modelo de negócio adotado pela
Companhia para gestão de seus ativos financeiros em detrimento às classificações estabelecidas
pela IAS 39/NBC TG 38. Não foi identificado pela Companhia, ou por suas investidas, impactos
significativos em seus balanços patrimoniais individuais ou consolidados ou no patrimônio líquido
na aplicação dos novos requisitos de classificação e mensuração da IFRS 9.
Dessa forma, a Companhia continuou avaliando pelo valor justo todos os ativos financeiros
anteriormente mantidos ao valor justo. Para os ativos mensurados ao custo amortizado, tais
como contas a receber de clientes, foram avaliadas as características contratuais dos fluxos de
caixa e se esses ativos são mantidos em modelo de negócio cujo objetivo seja captar fluxos de
caixa contratuais que sejam representados exclusivamente por pagamento de principal e juros.
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ii)

Redução ao valor recuperável
Em relação à redução ao valor recuperável de ativos financeiros, a NBC TG 48 (IFRS 9) requer
um modelo de perdas de crédito esperadas.
Após a análise da Administração da Companhia, optou-se por mensurar provisões para perdas
com contas a receber por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira onde
concluiu-se que a adoção inicial dessa norma a partir de 1o de janeiro de 2018 não apresentou
impactos relevantes na mensuração da provisão para perdas em contas a receber de clientes.
IFRS 15 – Receita de contratos com clientes (NBC TG 47)
A IFRS 15 (NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente) foi emitida em maio de 2014,
alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das
receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é
reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em
troca de transferência de bens ou serviços para um cliente, com base em cinco passos, já
comentados anteriormente no item 3.14.
Em 12 de dezembro de 2018, as Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC)
e de Relações com Empresas (SEP) emitiram o Ofício circular/CVM/SNC/SEP/no 02/2018 o qual
descreve manifestação da CVM a respeito da aplicação da NBC TG 47 para entidades
brasileiras do setor de incorporação imobiliária, registradas na CVM, asseverando que um nível
elevado de distratos observados no setor não coloca em questionamento o reconhecimento da
receita pelo POC para os principais contratos da empresa – contratos de compra e venda de
unidades imobiliários com quitação do saldo devedor por um banco privado ou pela própria
empresa, devendo ser efetuado o ajustamento contábil por meio de “provisões para distratos”.
O Ofício circular afirma que a aplicação do método de reconhecimento de receita pelo POC
exige por parte da Administração da empresa a existência e funcionamento de sistemas
robustos de controles internos para o perfeito atendimento do atributo fundamental da
representação fidedigna.
As alterações estabelecem os critérios para mensuração e registro das vendas, na forma que
efetivamente foram realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos valores
que a empresa tenha direito na operação, considerando eventuais estimativas de perda de
valor. A Companhia reconhece a receita referente aos contratos com clientes utilizando a
metodologia do “Percentage of Completion Method – POC”.
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – Arrendamentos (IFRS 16)
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1o de janeiro de 2019,
substituindo a NBC TG 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e
correspondentes interpretações. A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo
ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados
contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que
representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o
ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a
despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo
de direito de uso, sendo que a Companhia não recupera créditos de PIS e Cofins sobre o
arrendamento. Os arrendatários também devem reavaliar o passivo do arrendamento na
ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento,
uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer
o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
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O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa
ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma permitem
determinadas isenções.
A Companhia adotou a NBC TG 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial (isto é, a partir de 1o de janeiro de 2019, considerando o
direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo
reapresentação de informação comparativa.
A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como arrendamentos de
acordo com a norma, e optou por utilizar as isenções propostas pela norma sobre contratos de
arrendamentos de curto prazo (ou seja, que terminam dentro de 12 meses a partir da data de
início) e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor.
Os passivos foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos
remanescentes descontados por meio da taxa de empréstimo incremental de 10,31% ao ano,
antes dos efeitos de IR e CLL (equivalente a uma taxa anual de 6,8% ao ano, pós IR e CLL),
obtida junto aos principais bancos nos quais a Companhia possui relacionamento, tendo sido
aplicada em 1o de janeiro de 2019.
Os efeitos da adoção da norma, sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
estão demonstrados no quadro a seguir:
01/01/2019
Ativo
Imobilizado - direito de uso

1.577

Passivo
Arrendamento mercantil - passivo circulante
Arrendamento mercantil - passivo circulante

65
1.512

Os montantes reconhecidos nas demonstrações dos resultados individuais e consolidadas do
exercício de 2019 são como segue:
2019
Depreciação (despesas administrativas)

(232)

Juros de direito de uso (reconhecidos como despesas financeiras)

(337)

INBC TG 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica a tributos fora
do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas
associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o
seguinte: (i) se a empresa considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as
suposições que a empresa faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de
imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
A interpretação foi adotada pela Companhia a partir de 1o de janeiro de 2019. No melhor
entendimento da Administração a aplicação da interpretação não trouxe impactos às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, uma vez que os principais tratamentos
dos tributos são considerados pela Companhia - com suporte dos seus consultores jurídicos como provável de serem aceitos pelas autoridades tributárias.
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Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas
para exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:


Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;



Definição de um negócio (alterações pela NBC TG 15/IFRS 3);



Definição de materialidade (emendas pela NBC TG 26/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8).

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

4. Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
a)

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Caixas e bancos

11

6

7

3.140

501

75

Aplicações
financeiras (i)

30.762

6.724

141

62.877

19.551

4.827

Total

30.773

6.730

148

66.017

20.052

4.902

(i)

b)

Consolidado

31/12/2019

Caixa e equivalente de caixa são mantidos de atender aos compromissos de caixa de curto
prazo. As aplicações financeiras correspondem a investimentos em renda fixa com liquidez
imediata e baixo risco de mudança de valores. Estão vinculadas à variação do CDI em que
as taxas de remuneração variam para a controladora e consolidado de 75% a 95% do CDI.

Caixa restrito
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Aplicações financeiras

295

1.787

894

Total

295

1.787

894

(i)

Referem-se a Certificados Depósitos Bancários (CDB), com prazos de vencimento originais
de 1 ano e correção média equivalente a 99% da variação do CDI. O Caixa restrito refere-se,
exclusivamente, a valores de direito dos sócios participantes de SCP (Nota Explicativa
no 3.9), mantidos em aplicação financeira pela Companhia até o repasse efetivo aos sócios
participantes.

5. Contas a receber
Consolidado
31/12/2019
Unidades em construção

31/12/2018

31/12/2017

144.230

58.185

7.135

Ajuste a valor presente

(6.026)

(4.749)

(318)

Provisão para distrato

(2.116)

(1.560)

-

136.088

51.876

6.817

Circulante

61.208

15.451

3.598

Não circulante

74.880

36.425

3.219

Contas a receber – líquido
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Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M) ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos normalmente de
juros de 12% ao ano.
O efeito do Ajuste a valor presente nos resultados consolidados foi de R$ 1.277 em 2019, de R$ 4.431
em 2018 e R$ 318 em 2017, registrados na rubrica de receita líquida, e as taxas de descontos utilizadas
no período variaram entre 2,48% a.a. e 6,79% a.a.
A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

A vencer
Até 01 ano

69.056

21.761

3.916

De 01 a 02 anos

57.699

19.210

3.204

De 02 a 03 anos

17.475

17.214

15

144.230

58.185

7.135
(318)

Total
(-) Ajuste a valor presente

(6.026)

(4.749)

(-) Provisão para distratos

(2.116)

(1.560)

-

136.088

51.876

6.817

Total

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não possuía saldos pendentes de clientes em
fase de análise e obtenção de financiamentos bancários.
A movimentação da provisão para distratos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, está assim representada:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Saldo inicial

(1.560)

-

-

Adições

(1.751)

(1.834)

-

1.196

274

-

(2.116)

(1.560)

-

Baixas
Saldo final

316

38

317
-

-

1.090

1.090

-

-

-

-

1.090

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140.253

140.253

234

1.527

454

106.319

31.719

31/12/2019

741

13.513

14.254

-

1.174

664

741

11.675

31/12/2018

Consolidado

(42)
234

Apropriação dos encargos financeiros aos custos das vendas

Saldo nos estoques no fim do exercício

276

Juros incorridos no exercício

Saldo nos estoques no início do exercício

31/12/2019

A seguir demonstramos a movimentação dos juros capitalizados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
31/12/2018

Consolidado

-

-

-

-

31/12/2017

Os custos financeiros de financiamentos são capitalizados em “Imóveis a comercializar” das obras em andamento e realizados ao resultado na rubrica “custo dos
imóveis vendidos” de acordo com as unidades vendidas.
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-

-

-

-

741

27.259

28.000

-

-

-

741

27.259

31/12/2017

A classificação dos terrenos para futuras incorporações entre o ativo circulante e o não circulante é realizada mediante a expectativa de prazo para o lançamento dos
empreendimentos imobiliários, revisada periodicamente pela Administração. Os imóveis em construção e imóveis concluídos são classificados no ativo circulante,
tendo em vista a sua disponibilidade para venda.

Não circulante

8.473

-

Juros capitalizados

Circulante

-

Estoque - reversão de custo com distrato
8.473

-

Adiantamentos a fornecedores

Total

-

8.473

31/12/2019

Terrenos para futuras incorporações

Imóveis em construção

6. Imóveis a comercializar
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-

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda (RH)

Companhia (ii)

Companhia (ii)

1.624

402

1.222

-

-

1.222

-

-

1.222

31/12/2019

-

-

-

-

31/12/2018

-

1.696

848

848

31/12/2017

1.696

-

1.696

31/12/2017

Controladora e consolidado

31/12/2018

Consolidado
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Contrato firmado em 10 de maio de 2019, com a liberação de R$ 4.167 como forma de financiar parte da aquisição de participação da CBR 052
Empreendimentos Imobiliários Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Cyrela”), pela Companhia. Entre as
condições de amortização, a Cyrela poderia reter a parcela de 20% de direito da Companhia para amortização imediata do mútuo. No entanto, em 18 de
fevereiro de 2020 ocorreu a quitação do saldo remanescente, não havendo saldo em aberto em relação a esse mútuo na data de aprovação dessas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

- Sócia

- Sócia

10/05/2029 Sócia

Vencimento Tipo de relacionamento

1.696

-

1.696

31/12/2019

(ii) Em 09 de maio de 2017, a Companhia adquiriu 100% das quotas da Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo 50% adquiridos da Cyrela e
50% adquiridos da RH. O preço de aquisição na cessão foi transferido para conta de adiantamento para futuro aumento de capital, e capitalizado em 31
de outubro de 2019.

(i)

Total

-

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend. e
Participações
-

110% do CDI ou CDI +
1% a.a., o que for menor

Índice de correção

-

-

31/12/2017

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend. e
Participações

Mutuante

1.222

-

1.222

31/12/2018

Controladora

Companhia (i)

Mutuária

(a) Mútuo financeiro

Total

Dividendos a pagar (b)

Mútuo financeiro (a)

31/12/2019

Os saldos de partes relacionadas são registrados com base nos valores contábeis e estão assim apresentadas no passivo circulante:

7. Partes relacionadas

Nas operações de mútuos financeiros há pagamento de remuneração, pela Companhia, com
base em índices acordados entre as partes, não havendo, por consequência, prejuízos à
eventuais acionistas/cotistas não controladores nem em prejuízo da Companhia ou
favorecimento de controladora. As remunerações previstas são definidas com base na
remuneração que teria numa aplicação financeira que usualmente é feita pelas partes
relacionadas envolvidas e à época da operação.
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos contratos de mútuos (Controladora e
Consolidado):
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Liberações

4.167

(-) Amortização principal

(2.988)

Juros incorridos

130

(-) Juros pagos

(87)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

1.222

(b) Dividendos a pagar (Consolidado)
Parte

31/12/2019

Sócios Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

402

(c) Remuneração de pessoal-chave da Administração
Até 31 de dezembro de 2019, a diretoria do grupo era exercida por representantes da sócia RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por esse motivo, durante os exercícios de 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, os diretores não receberam pró-labore ou outra remuneração
da Companhia ou suas controladas.

(d) Contratos de prestação de serviço
A Companhia firmou em outubro de 2017, contrato de prestação de serviços, em regime de
preço fechado, com a Cyrela Construtora Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, para administração e manutenção da obra do Nativ Tatuapé,
empreendimento lançado pela Companhia em maio de 2019. Os valores são devidos e
registrados na medida do custo incorrido da obra e apurados por meio de medições mensais. O
custo correspondente a esse contrato registrado no resultado do exercício de 2019 foi de R$675
(não ocorreram custos dessa natureza nos exercícios de 2018 e 2017).
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8. Investimentos
A composição dos investimentos está apresentada a seguir:
Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Controladas

98.132

24.414

8.415

-

-

-

Coligadas

20.617

16.689

-

20.617

16.686

-

118.749

41.103

8.415

20.617

16.686

-

-

(12)

(108)

-

-

-

118.749

41.091

8.307

20.617

16.686

-

Saldo dos investimentos
(-) Provisão para perdas
em investidas (a)
Saldo líquido de
investimentos

(a) Os investimentos em investidas com o patrimônio líquido negativo foram reclassificados para a
rubrica “Provisão para perda de investimentos”, pois a Companhia arca com todas as obrigações
além das legais impostas pela legislação do País.

A movimentação dos investimentos é como segue:
Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (não auditado)

-

-

Adições de investimento - aportes de capital e AFAC

7.228

-

Resultado de equivalência patrimonial

1.195

-

Outros

(116)

-

Saldo em 31 de dezembro de 2017

8.307

-

Adição de investimento - aportes de capital e AFAC

15.660

7.292

Dividendos distribuídos

(9.366)

-

Resultado de equivalência patrimonial

27.103

9.917

Baixa de investimento - venda de participação societária (*)

(453)

(453)

Outros

(160)

(70)

41.091

16.686

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adição de investimento - aportes de capital e AFAC

44.635

1.653

(25.330)

(13.584)

Resultado de equivalência patrimonial

52.359

7.895

Baixa de investimento - venda de participação societária (**)

(1.860)

-

7.905

7.905

Dividendos distribuídos

Adição de investimento - compra de participação societária (***)
Capitalização dos juros
Outros
Saldo em 31 de dezembro de 2019

320

233

-

(284)

62

118.749

20.617
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(*) Em 29 de março de 2018, a Companhia vendeu 30% da subsidiária integral Lavvi Paris
Empreendimentos Imobiliários Ltda. para a Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações pelo valor de R$520, gerando ganho de R$67 reconhecido como transação de capital
no patrimônio líquido da Companhia. Naquela data o controle foi transferido para a Cyrela.
No entanto, em 02 de janeiro de 2020, devido a melhor estratégia de negócio e envolvimento da
Companhia nas atividades operacionais da investida, o controle foi retomado pela Companhia com a
respectiva alteração do ato societário;
(**) Em 24 de junho de 2019, a Companhia vendeu 20% da subsidiária integral Lavvi Madri
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, sem perder o controle, pelo valor de R$2.218, gerando ganho de R$358 reconhecido
como transação de capital no patrimônio líquido da Companhia;
(***) Em 10 de maio de 2019, a Companhia adquiriu 40%, sem obter o controle, da CBR 052
Empreendimentos Imobiliários Ltda., junto à Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações pelo valor de R$8.334, gerando perda de R$429 reconhecida como transação de
capital no patrimônio líquido da Companhia.
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322

99,99%
99,99%
40,00%

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Milao Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

39.006

10

108.234

54.624

(i)

208.475

-

11.906

-

91.413

20.970

490

677

10.774

30.601

37.377

4.267

Passivo

84.638

-

14.324

10

17.454

19.336

(12)

(29)

9.990

13.376

5.776

4.413

PL antes do
resultado

66.692

-

12.776

-

(633)

14.318

139

533

3.978

6.172

22.906

6.503

Resultado

118.749

233

10.840

10

16.821

26.923

126

505

9.777

15.638

26.961

10.915

52.359

-

5.110

-

(633)

11.454

139

533

2.785

4.937

21.531

6.503

Equivalência
Investimento patrimonial

Controladora

31/12/2019

-

-

20.617

-

10.840

-

-

-

-

-

9.777

Investimento

44

7.895

-

5.110

-

-

-

-

-

2.785

-

-

-

Equivalência
patrimonial

Consolidado

Juros capitalizados referente a empréstimo obtido pela Companhia para financiar aquisição de terreno na Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os
juros alocados aos empreendimentos imobiliários das investidas são capitalizados aos respectivos investimentos na controladora e no consolidado na rubrica
“Estoques”.

-

80,00%

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

617

1.181

359.805

99,99%

LV Construção Empreitada Ltda.

Total investimentos

99,99%

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

24.742

50.149

66.059

15.183

Ativo

Juros capitalizados (i)

80,00%

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.
70,00%

94,00%

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.

99,99%

Investida

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

(%)
Particip.

Balanço patrimonial

A seguir estão relacionadas as controladas e coligadas da Companhia, suas denominações sociais, respectivas participações em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de
2017 e principais informações:
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10.843

94,00%

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

99,99%
99,99%

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

LV Construção Empreitada Ltda.

80,00%
99,99%

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.

99,99%

LV Construção Empreitada Ltda.

Investimentos líquidos

(-) Provisão para perdas de investimentos

99,99%

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

Total Investimentos

99,99%
94,00%

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Investida

113.098

246

112.852

11

453

(%)
Particip.

Investimentos líquidos

(-) Provisão para perdas de investimento

99,99%

99,99%

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

Total Investimentos

70,00%

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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50.737
37.999

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda. 80,00%

12.365

99,99%

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ativo

(%)
Particip.

Investida

36.626

88

-

88

36.538

21.737

3.410

768

10.623

Ativo

61.079

258

60.819

-

3

84

14.157

33.117

6.641

6.817

Passivo

35.059

2

35.057

-

(2)

822

14.167

18.638

(360)

1.792

Resultado

27.597

196

25

171

27.401

20.690

26

18

6.667

Passivo

7.856

-

-

-

7.856

1.057

3.488

764

1.173

(108)

(25)

(83)

1.281

(10)

(104)

(14)

Controladora

16.686

-

16.686

-

-

-

16.686

-

-

-

Investimento

8.307

(108)

(25)

(83)

8.415

1.047

2.707

705

3.956

45

1.195

(108)

(25)

(83)

1.303

(10)

(83)

(13)

1.409

Equivalência
Patrimonial

9.917

-

9.917

-

-

-

9.917

-

-

-

Equivalência
patrimonial

Consolidado

Investimento
(Perda de Investimento)

27.102

1

27.101

-

(2)

822

9.917

14.910

(338)

1.792

Equivalência
patrimonial

1.409

Resultado

31/12/2017

41.091

(12)

41.103

11

450

360

16.689

14.096

3.949

5.548

Investimento
(perda de
investimento)

Controladora

31/12/2018

2.547

PL antes do
resultado

Balanço patrimonial

16.961

(14)

16.976

11

452

(462)

9.675

(1.018)

4.562

3.756

PL antes do
resultado

Balanço patrimonial
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a)

Banco Bradesco S.A.
Banco Alfa de Investimentos S.A.

Crédito com garantia hipotecária - patrimônio de
afetação (i)

CCB - financiamento imobiliário (ii)

18/11/2022

10/05/2023

Vencimentos

-

50.000

74

50.074

50.074

31/12/2019

Controladora

50.000

4.495

54.495

50.074

4.421

31/12/2019

Consolidado

Contrato firmado em 21 de agosto de 2018, com o limite total de R$ 19.201, os quais serão liberados de acordo com o percentual de evolução de obra.
Até 31 de dezembro de 2019, o total de recursos liberados foi de R$ 4.402. Os recursos devem ser aplicados exclusivamente na construção do
Empreendimento Imobiliário denominado “Condomínio Movva SP”;

108% do CDI

8% na fase de
construção e 12% após

Taxa de juros

46

(ii) Contrato firmado em 18 de novembro de 2019, no valor de R$ 50.000, que teve os recursos totalmente liberados em 02 de dezembro de 2019, os quais
devem ser utilizados para investimentos, direto ou indireto, em empreendimentos imobiliários residenciais.

(i)

Não circulante

Circulante

Total

Banco

Descrição

Empréstimos e financiamentos

9. Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil

Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos:
A vencer em:
Até 1 ano

Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2019

74

4.495

De 1 a 2 anos

-

-

De 2 a 3 anos

50.000

50.000

Total

50.074

54.495

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições

-

-

50.000

54.421

Juros incorridos

74

98

-

(24)

50.074

54.495

Juros pagos
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Consolidado

Garantias
O contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária – patrimônio de afetação, prevê as
seguintes garantias:
Intervenientes/fiadores

Penhor

Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e

Totalidade dos direitos creditórios
decorrentes dos compromissos de
venda e compra de cada uma das

Participações

unidades do empreendimento.

Hipoteca

Prédio e respectivo terreno

A CCB – Financiamento imobiliário, prevê o Aval da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos
e Participações.
Covenants
A CCB – financiamento imobiliário, firmado com o Banco Alfa S.A., prevê o cumprimento, pela
Avalista (Cyrela), dos índices financeiros a seguir apresentados, a serem calculados
trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), com base em suas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas, sendo a primeira verificação com base no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019:
(Dívida líquida + imóveis a pagar) / patrimônio líquido

= ou < que 0,80

(Total de recebíveis + imóveis a comercializar) / (dívida líquida + imóveis a pagar +
custos e despesas a apropriar)

= ou > 1,5

Obrigações previstos nos respectivos contratos ou instrumentos, e/ou protestos
legítimos de título, e/ou, não cumprimento de qualquer decisão ou sentença, e/ou,
e/ou venda, transferência, desapropriação, arresto, sequestro ou penhora de ativos

= ou > 1,5 do PL

Até a data de aprovação destas demonstrações financeiras, todos os covenants foram
cumpridos pela Companhia e pela Cyrela no que diz respeito aos índices financeiros.
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b)

Arrendamento mercantil
Controladora e consolidado
31/12/2019
Provisão para pagamento de arrendamento

2.684

(-) Ajuste a valor presente

(1.156)

Saldo líquido

1.528

Circulante

420

Não circulante

1.108

A Companhia possui 02 contratos de arrendamentos para utilização de sala comerciais, sede da
Companhia, com vencimento previsto para 15 de outubro de 2021. Para efeito de mensuração do
passivo de arredamentos, foi considerada a perspectiva e capacidade da Companhia de proceder
com a renovação dos contratos (tendo sido considerado o prazo de 05 anos na adoção inicial).
Os registros das parcelas vincendas desses contratos foram efetuados com base no
Pronunciamento Técnico NBC TG 06 (R2).
Para efeito de cálculo do ajuste a valor presente das parcelas a vencer do arrendamento de direito
de uso, foi utilizada a taxa média mensal de juros das operações equivalentes a 10,31% ao ano
(taxa incremental), obtida junto aos principais bancos nos quais a Companhia possui
relacionamento.
Como garantia dos contratos e do exato cumprimento de todas as suas cláusulas e condições,
assinaram como fiadores, os administradores da Companhia.
Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento do arrendamento mercantil:
Controladora e consolidado
A vencer em:

31/12/2019

Até 1 ano

420

De 1 a 2 anos

418

De 2 a 3 anos

435

De 3 a 4 anos

453

Após 4 anos

958

(-) Ajuste a valor presente

(1.156)

Total

1.528

Movimentação do arrendamento mercantil
Conforme tabela a seguir apresenta:
Controladora e consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)
Juros incorridos (i)

1.577
336

Pagamentos

(385)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

1.528

(i) Inclui o valor aproximado de R$ 103, de inflação corrente do período.
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Movimentação dos ativos de direito de uso

Saldo em 1ª de janeiro
Adição por adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)
Saldo no final do período
Despesa com depreciação dos ativos de direito de uso no período

31.12.2019
1.577
1.577
(232)

A Companhia não tem receita (ou ainda expectativa de geração de receitas) tributadas por PIS e
COFINS no regime não cumulativo. Dessa forma, na avaliação da Administração não há
potencial de créditos de PIS e COFINS decorrentes das contraprestações pagas dos contratos
de arrendamentos.

A Companhia, em decorrência da mensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de
uso, procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação
projetada nos fluxos de caixa, conforme vedação imposta do NBCT 06 (R2), o que pode gerar
distorções na informação a ser prestada. A tabela a seguir demonstra os efeitos da ausência de
correção sobre valores de passivos e ativos correspondentes do arrendamento.

Para projetar a inflação, foi considerado o IGPM projetado para o ano de 2020 pelo Banco
Bradesco S.A., de 5,53% a.a..
Ativo

31.12.2019

Passivo

Direito de uso

1.577

Arrendamento

(-) Depreciação

(232)

(-) Ajuste a valor presente

1.345

31.12.2019
2.684
(1.156)
1.528

Fluxo inflacionado:
Ativo

31.12.2019

Passivo

31.12.2019

Direito de uso

2.420

Arrendamento

2.701

(-) Depreciação

(356)

(-) Ajuste a valor presente

(641)

2.064

2.060

As despesas com locações incorridas pela Companhia e suas controladas referentes à itens
considerados como de baixo valor (cremalheiras e gruas em nossas obras e equipamentos de
informática, telefonia e utensílios de copa de nosso escritório), foram de R$493, R$324 e R$89
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente, registradas na rubrica despesas
administrativas e custos dos imóveis vendidos, conforme o caso.
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10. Contas a pagar por aquisição de imóveis
Referem-se a terrenos adquiridos, objetivando o lançamento de novos empreendimentos, de forma isolada
ou com a participação de terceiros, e são classificados assim:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Permutas Financeiras

20.736

24.286

-

Compromissos em moeda corrente

24.683

-

10.100

Contratos de SCP´s

4.267

6.816

6.661

Total

49.686

31.102

16.761

Circulante

27.514

8.035

10.800

Não circulante

22.172

23.067

5.961

Permutas financeiras são compromissos a pagar vinculados diretamente com os recebíveis de obras em
andamento, representado por percentual sobre as parcelas recebidas, liquidas de impostos. Parte destes
compromissos são reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades
não comercializadas.
Compromissos em moeda corrente representa obrigações da Companhia que serão pagos conforme o
vencimento, e possuem correção pelo IGPM e INCC.
A Companhia através de suas controladas adquiriu terrenos com obrigações previstas em contratos de
Sociedades em Cota de Participação (SCP´s), sendo o pagamento decorrente do percentual recebido
das parcelas de unidades comercializadas, líquidas dos impostos. Parte destes compromissos são
reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades não comercializadas.
Cronograma de vencimentos:
Consolidado
A vencer em:

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Até 1 ano

27.514

8.035

De 1 a 2 anos

19.285

5.629

461

De 2 a 3 anos

1.542

17.438

5.500

De 3 a 4 anos

10.800

1.345

-

-

Total

49.686

31.102

16.761

Circulante

27.514

8.035

10.800

Não circulante

22.172

23.067

5.961

11. Adiantamentos de clientes
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Por recebimentos das vendas de imóveis

26.467

7.538

3.292

Adiantamentos de clientes - permutas

91.662

10.421

10.580

118.129

17.959

13.872

Circulante

60.958

17.959

13.872

Não circulante

57.171

-

-

Total
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Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes forem superiores aos valores reconhecidos de receitas.
Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do reconhecimento inicial, ou na data que for possível tal avaliação.
Os Adiantamentos de clientes, originados pela permuta física a valor justo na compra de terrenos, serão
reconhecidos ao resultado mediante o mesmo procedimento de reconhecimento das receitas de vendas
pelo POC, conforme procedimentos descritos na Nota Explicativa no 3.14. A parcela não apropriada é
classificada no passivo circulante.

12. Outras contas a pagar
Consolidado
31/12/2019
Obrigações em contratos de Sociedades em Cotas de Participação (SCPs) (i)
Demais obrigações (ii)
Total
Circulante
Não circulante

(i)

31/12/2018

31/12/2017

9.200

-

-

453

142

121

9.653

142

121

453

142

121

9.200

-

-

Representam contratos firmados entre uma controlada (sócia ostensiva) da Companhia e
investidores (sócios participantes), com o objetivo de financiar a aquisição de imóveis em troca de
participação no VGV (líquido de impostos) do empreendimento a ser desenvolvido no local, que dá
aos sócios participantes o direito de receber (de acordo com a sua participação no acordo) os
valores recebidos pelas vendas de unidades imobiliárias, descontados dos impostos;

(ii) Representam, substancialmente, devolução a clientes por distrato de contratos de venda de
unidades imobiliárias.

13. Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, que
totalizaram, nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, R$3.696 em 31 de dezembro de
2019, R$2.179 em 31 de dezembro de 2018 e R$839 em 31 de dezembro de 2017.
A movimentação das provisões pode ser assim resumida:
Provisões

Controladora e consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (Não auditado)
Constituição de provisão

839

Saldo em 31 de dezembro de 2017

839

Constituição e atualização de provisão

1.340

Saldo em 31 de dezembro de 2018

2.179

Constituição e atualização de provisão

1.517

Saldo em 31 de dezembro de 2019

3.696

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as demandas judiciais para as
quais se constituiu provisão possuíam natureza tributária, exclusivamente. A Companhia não
identificou outras ações judiciais ou administrativas, de naturezas trabalhistas ou cíveis com
perdas prováveis nos respectivos períodos.
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Ações com risco possível de perda
A Companhia não possui causas com prognóstico de perda possível em andamento a serem divulgadas
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

14. Tributos com recolhimento diferido
a)

A composição do saldo dos impostos e contribuições diferidos são como segue:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Diferenças temporárias - RET:
IRPJ - diferido

1.515

616

48

CSLL - diferida

794

322

25

PIS - diferido

445

181

14

Cofins - diferido

2.057

835

67

Total

4.811

1.954

154

Circulante

2.164

581

81

Não circulante

2.647

1.373

73

O recolhimento efetivo desses tributos ocorre em prazo equivalente ao do recebimento das
parcelas de vendas.
b)

Reconciliação do IRPJ e da CSLL - correntes e diferidos:
Controladora
Descrição
Resultado antes do IRPJ
e da CSLL
Alíquota - 34%

Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

44.236

19.922

(4.086)

53.729

25.049

(4.033)

(15.040)

(6.773)

1.389

(18.268)

(8.517)

1.371

Equivalência patrimonial

17.802

9.215

406

2.684

3.372

-

Créditos fiscais não
constituídos

(2.762)

(2.442)

(1.795)

(2.716)

(2.442)

(1.795)

pelo lucro presumido/RET

-

-

-

14.280

6.166

350

Total da despesa com
IR e CSLL

-

-

-

(4.020)

(1.421)

(74)

Corrente

-

-

-

(1.371)

(557)

-

Diferido

-

-

-

(2.649)

(864)

(74)

Efeito do resultado de
controladas tributadas

(a) A controladora optou pelo sistema de apuração pelo lucro real e não registra os créditos
tributários, registrando-os apenas quando há perspectiva de realização de resultados
tributáveis futuros.
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(b) As diferenças temporárias dos tributos sobre o lucro das investidas, no lucro
presumido/RET, estão assim compostas:
Consolidado
31/12/2019
Base - RET

31/12/2018

31/12/2017

120.275

48.860

3.844

Alíquota nominal - RET

4,0%

4,0%

4,0%

Passivo diferido

4.811

1.954

154

15. Receitas de vendas a apropriar e custos orçados de imóveis vendidos a
apropriar
Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 da INBC TG 02 e ao ofício circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14, o resultado das operações imobiliárias é apropriado
com base no custo incorrido, assim sendo, o saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda
não concluídas está refletido parcialmente nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que o
seu registro contábil reflete a receita reconhecida, líquida das parcelas já recebidas. As receitas a serem
apropriadas decorrentes de unidades imobiliárias vendidas de empreendimentos em construção (não
concluídos) e os respectivos compromissos de custos a serem incorridos com relação às unidades
imobiliárias vendidas não estão refletidos nas demonstrações financeiras.
a)

Resultado de vendas de imóveis a apropriar (consolidado)
Consolidado
31/12/2019
Vendas contratadas de imóveis dos
empreendimentos em andamento
Receita bruta apropriada com venda de imóveis
Provisão para distrato - efeito em receitas
Receita a apropriar com venda de imóveis
Custos orçados dos imóveis vendidos
Custos incorridos - apropriados
Provisão para distrato - efeito em custos
Compromissos com custos orçados a apropriar
Resultados de vendas de imóveis a apropriar

31/12/2018

31/12/2017

561.704

196.270

33.279

(298.735)

(102.003)

(10.742)

(1.973)

(1.855)

-

260.996

92.412

22.537

355.817

125.990

21.752

(189.435)

(65.511)

(7.021)

(1.227)

(1.186)

-

165.155

59.293

14.731

95.841

33.119

7.806

A receita de imóveis vendidos a apropriar está mensurada pelo valor nominal dos contratos,
acrescido das atualizações contratuais e deduzido de rescisões, líquida da parcela de receita
apropriada, e não contempla ajuste a valor presente tampouco impostos incidentes.
Os custos orçados dos imóveis vendidos a apropriar não contemplam encargos financeiros, os
quais são apropriados aos imóveis a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis
vendidos), proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas, à medida que são incorridos,
tampouco provisão para garantia, a qual é apropriada às unidades imobiliárias vendidas à
medida da evolução financeira da obra.
b)

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque
Consolidado
31/12/2019
Custo incorrido de obra das unidades em estoque

31/12/2018

31/12/2017

708

196

143

Custo orçado total de obra a incorrer das unidades em estoque

22.619

2.037

4.798

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

23.327

2.233

4.941
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Os valores acima apresentados não contemplam custos financeiros capitalizados e provisões
para garantias a incorrer.
c)

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos no “Patrimônio de Afetação”,
em observância à Lei no 10.931/04.

16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado é de R$45.004, composto
por 45.004 (quarenta e cinco mil e quatro) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada.
Em 31 de outubro de 2019, houve o aumento de capital da Companhia em R$44.994, com a
emissão de 44.994 novas quotas, sendo 40.494 quotas ordinárias e 4.500 quotas preferenciais,
ao valor unitário de R$1,00 real cada.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social subscrito e integralizado é de R$10,
composto por 10 (dez) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada.

b)

Transação de capital
Conforme apresentado na Nota Explicativa no 8 foram reconhecidos os ganhos e perdas nas
transações entre sócios de compra e venda de participações em sociedades controladas.

c)

Lucro (prejuízo) por quota
O lucro (prejuízo) básico por quotas é calculado por meio da divisão do resultado do exercício
atribuído aos sócios controladores, pelo número médio ponderado quotas em circulação no
período.
Não há outros instrumentos patrimoniais ou de dívida com efeito diluidor do capital, portanto, o
lucro (prejuízo) diluído por quota é compatível com o lucro básico por quota.
O quadro a seguir apresenta o cálculo do lucro (prejuízo) por quotas:
Controladora e consolidado
Básico/diluído (i)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos sócios controladores
Número médio ponderado de quotas em circulação (em
milhares)
Lucro (prejuízo) básico e diluído por quotas, expresso em
reais

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

44.236

19.922

(4.086)

105.834

105.834

105.834

0,42

0,19

(0,04)

Em 02 de janeiro de 2020, houve o aumento de capital da Lavvi Empreendimentos Imobiliários
Ltda. para R$106.517 dividido em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652
quotas preferenciais, como resultado da reestruturação societária descrita na Nota Explicativa nº
28. Desta forma, o lucro (prejuízo) por quotas nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 foram
calculados, de forma retrospectiva, com base na média ponderada de quotas entre 1º de janeiro
de 2020 a 30 de junho de 2020, de forma a refletir o efeito das quotas em circulação em 30 de
junho de 2020 – último fechamento disponível antes da aprovação para emissão das presentes
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Em 19 de junho de 2020, houve a transformação da Companhia para sociedade anônima, como
mencionado na Nota Explicativa no 28. Naquela data, as quotas em circulação em 31 de
dezembro de 2019 foram substituídas por ações à razão de 1 quota para cada 1 ação ordinária.
Portanto, o lucro por quota nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 são comparáveis com o lucro
por ações, após a substituição.
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d)

Destinações dos resultados dos exercícios
Conforme Contrato Social da Companhia, em vigor durante os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, a distribuição de dividendos anuais são deliberadas conforme
reunião de sócios, não havendo dividendos mínimos obrigatórios. Os quotistas da Companhia
aprovaram as contas e ratificaram as distribuições de lucro ocorridas em 2019, 2018 e 2017.

e)

Dividendos distribuídos
A Companhia distribuiu em 2019 dividendos desproporcionais no montante de R$1.259, sendo
R$1.179 ao sócio RH Empreendimentos Imobiliários e R$80 ao sócio Moshe Horn. Em 2018, a
Companhia distribuiu R$263 ao sócio RH Empreendimentos Imobiliários.

17. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:
Consolidado
31/12/2019
Venda de imóveis

31/12/2018

31/12/2017

197.397

91.252

10.817

(1.277)

(4.431)

(318)

Serviços prestados

2.730

2.561

-

Provisão para distratos

(618)

(1.834)

-

Ajuste a valor presente

Receita de indenização por distrato
Deduções da receita bruta
Receita líquida operacional

32

137

-

(4.460)

(2.952)

(359)

193.804

84.733

10.140

18. Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
A composição do custo dos imóveis vendidos e serviços prestados classificados por natureza estão
demonstrados a seguir:
Consolidado
31/12/2019
Custo dos imóveis vendidos
Custo dos serviços prestados
Provisão para distratos
Provisão para garantia de obra
Total

31/12/2018

31/12/2017

(123.240)

(58.427)

(6.678)

(952)

(851)

(186)

353

1.174

-

(653)

(90)

(8)

(124.492)

(58.194)

(6.872)

19. Despesas administrativas
Controladora
31/12/2019
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(536)

(317)

(110)

(692)

(291)

(110)

(5.087)

(4.698)

(3.232)

(5.543)

(5.087)

(3.363)
(106)

Depreciação

(383)

(154)

(106)

(393)

(163)

Manutenção e utilidades

(497)

(560)

(902)

(598)

(671)

(907)

(15)

(3)

(38)

(544)

(81)

(113)

Legais e cartoriais
Demais despesas
Total

(211)

(234)

(70)

(262)

(273)

(70)

(6.729)

(5.966)

(4.458)

(8.032)

(6.566)

(4.669)
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20. Despesas comerciais
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

Propaganda e publicidade

-

-

-

(3.809)

(1.445)

(728)

Estande de vendas

-

-

-

(8.581)

(1.876)

(1.080)
(293)

Despesas com vendas

31/12/2017

-

-

-

(2.642)

(951)

Demais despesas

(43)

(21)

(1)

(75)

(24)

(23)

Total

(43)

(21)

(1)

(15.107)

(4.296)

(2.124)

21. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Provisão para contingência

(1.517)

(1.340)

(839)

(1.517)

(1.340)

(839)

Outras receitas (despesas)

309

23

-

271

22

-

(1.208)

(1.317)

(839)

(1.246)

(1.318)

(839)

Total

22. Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Controladora

Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Rendimentos sobre aplicações financeiras
Juros ativos diversos
Outras receitas financeiras
Total de receitas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos

414

90

21

1.821

846

28

-

1

129

39

100
2

-

44

1

-

45

243

442

134

23

1.950

930

345

(149)

-

(5)

(435)

(44)

(6)

Despesas bancárias

(80)

(3)

-

(132)

(28)

(6)

Variação monetária

(337)

-

-

(450)

(74)

-

(18)

(7)

(1)

(18)

(7)

(1)

Cofins/PIS sobre receitas financeiras
Outras despesas financeiras

(1)

(1)

-

(8)

(4)

(1)

Total de despesas financeiras

(585)

(11)

(6)

(1.043)

(157)

(14)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(143)

123

17

907

773
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23. Transações que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia realizou as
seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto, não foram
apresentadas nas demonstrações do fluxo de caixa, conforme abaixo:
Controladora
31/12/2019
Transações entre sócios
Adiantamentos de clientes – permutas realizadas no período
Juros capitalizados

31/12/2018

31/12/2017

(71)

68

-

118.361

15.084

-

234

-

-

Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de capital

32.345

-

-

Efeitos da adoção inicial da NBC TG 06 (R2) – Arrendamentos
(IFRS 16), conforme divulgado nas Notas Explicativas nos 3.22 e 9 b).

1.577

-

-
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24. Compromissos
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui instrumentos particulares para aquisição de terrenos
com a promessa de permutas por unidades imobiliárias. Os referidos contratos possuem condições
resolutivas ao exclusivo critério da Companhia e/ou suspensivas, relacionadas a aprovações e
regularizações que não estão sob o controle da Companhia e que precisam ser superadas para a
concretização da transação.

25. Segmentos operacionais
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como incorporação imobiliária.
A Companhia está organizada, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios
para fins operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.
Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:


Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de produtos, marcas ou
canais de venda;



As operações trabalham para mais do que um empreendimento;



As decisões estratégicas da Companhia estão embasadas em estudos que demonstram
oportunidades de mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal, por exemplo.

26. Seguros
As controladas do Grupo Lavvi mantêm seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos
sobre ativos e/ou responsabilidades:
As coberturas de seguros são as seguintes:


Risco de engenharia – cobertura de R$ 221.704 para: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no
canteiro de obras, tais como danos da natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios,
alagamentos, terremotos entre outros, danos inerentes a construção, emprego de materiais
defeituosos ou inadequados, falhas na construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis
danos indiretos causados por erros de projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias,
desentulhos, tumultos greves etc.;



Garantias contratuais com setor público: cobertura básica de R$ 54.973;



Risco de Responsabilidade Civil (RC) Geral: cobertura básica de R$ 18.000.

Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho/2020 e
junho/2023.

27. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
A Companhia e suas controladas administram o capital, para assegurar a continuação de suas
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes
interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e
do patrimônio.
A estrutura de capital da Companhia e de suas controladas é formada pelo endividamento
líquido (empréstimos e financiamentos detalhados na Nota Explicativa no 9, deduzidos pelo
saldo de caixa e equivalentes de caixa na Nota Explicativa no 4) e pelo patrimônio líquido da
Companhia (que inclui capital, reservas de lucros e participações de acionistas não
controladores).
A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital.
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b)

-

Contas a pagar por aquisição de imóveis - SCP´s

1.222

-

392

51.602

-

-

-

-

-

73

-

-

6.730

31/12/2018

Controladora

30.773

31/12/2019

Contas a pagar por aquisição de imóveis - permutas financeiras

Passivos financeiros

Valor justo:

Partes relacionadas

Contas a pagar por aquisição de imóveis - compromissos em moeda corrente

Fornecedores

Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil

Passivos financeiros

Contas a receber de clientes

Caixa restrito

Caixa e equivalentes de caixa

Ativos financeiros

Custo amortizado:

Categorias de instrumentos financeiros

-

-

1.696

-

39

-

-

148

31/12/2017

4.267

20.736

1.624

24.683

3.643

56.023

136.088

295

6.816

24.286

-

-

755

-

51.876

1.787

20.052

58

6.661

-

1.696

10.100

293

-

6.817

894

4.902

31/12/2018 31/12/2017

Consolidado

66.017

31/12/2019

c)

Objetivos da gestão do risco financeiro
A Companhia monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses
riscos destacam-se risco de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O principal objetivo é manter a exposição da Companhia a esses riscos em níveis
mínimos, utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e
controlando riscos de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
A Companhia dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de
empreendimentos imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário,
tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:
•

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

•

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

•

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia
do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

•

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

•

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades da Companhia, bem como à sua localização;

•

As margens de lucro da Companhia podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

•

As oportunidades de incorporação podem diminuir;

•

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

•

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo.
A Companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores
devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel, a
sua venda em condições satisfatórias;

•

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

•

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.
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A Companhia atua na administração dos riscos mencionados através de processos e controles
implementados em cada área envolvida. Em relação aos processos e controles considera que
os níveis de aprovação e segregação de funções são suficientes para garantir o monitoramento
das operações, cumprimento das exigências regulatórias e legais, documentação apropriada
dos procedimentos, aprovações mediante estudos e análises preparados na periodicidade
estabelecida.
e)

Exposição a riscos cambiais
A Companhia e suas controladas não estão diretamente expostas a riscos cambiais por não
possuírem transações em moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
A Companhia e suas controladas apresentam abaixo as informações suplementares sobre seus
instrumentos financeiros que são requeridas pela Instrução CVM no 475/08, especificamente
sobre a análise de sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar, a
Companhia adotou as seguintes premissas, definidas na Instrução CVM no 475/08:


Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para a Companhia, e que é referenciado por fonte externa
independente (Cenário I);



Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e



Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pela Companhia e suas controladas.

A partir do cenário provável para o CDI acumulado para os próximos 12 meses, foram definidos
cenários com deteriorações de 25% e 50%, para os ativos financeiros. Definiu-se a taxa
provável para o CDI acumulado para os próximos 12 meses de 4,15% ao ano com base nas
taxas referenciais de “swap” pré x DI de um ano divulgadas pela BM&FBOVESPA e cenários
alternativos considerando o CDI de 3,11% ao ano e 2,08% ao ano.

Controladora e Consolidado
2019
Transação

Risco

Empréstimos e financiamentos em CDI
Despesa financeira

Variação

Variação

provável

de 25%

de 50%

CDI a 4,48% CDI a 5,60% CDI a 6,72%
Negativo 50.074

Empréstimos e financiamentos em CDI
Despesa financeira

Cenário I

2.244

2.805

3.366

CDI a 4,48% CDI a 3,36% CDI a 2,24%
Positivo

50.074

2.244

1.683

1.122

Para elaboração da análise considerou-se a taxa efetiva dos empréstimos de 31 de dezembro
de 2019 como sendo 4,48%.
Essas análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM no 475/2008,
tendo como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de mercado sobre cada
instrumento financeiro da Companhia e de suas controladas. No entanto, a liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados
devido à subjetividade que está contida no processo utilizado na preparação dessas análises.
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g)

Gestão de risco de liquidez
A Companhia e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de
crédito bancárias julgadas adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e
do fluxo de caixa real e da combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos
financeiros.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia projetou o fluxo de caixa contratual não descontado
das obrigações acrescendo às amortizações os juros contratuais e os vencimentos destas
obrigações:
Controladora
Instrumento
Empréstimos e financiamentos e arrendamentos
Contas a pagar por aquisição de imóveis

h)

Até 1

De 2 a

ano

3 anos

Consolidado

Total

Até 1

De 2 a

ano

3 anos

Total

494

51.108

51.602

4.915

51.108 56.023

-

-

-

27.514

22.172 49.686

Concentração de risco
A Companhia e suas controladas mantêm contas correntes bancárias e aplicações financeiras
em instituições financeiras aprovadas pela Administração, de baixo risco e atreladas ao CDI.
O saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não existe um cliente que
represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional líquida, nem do saldo a
receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros da Companhia e de suas
controladas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, que se encontram registrados pelo
custo amortizado, de acordo com a Nota Explicativa no 26 (b), aproximam-se do valor justo, uma
vez que a natureza e a característica das condições contratadas se assemelham àquelas
disponíveis no mercado nas datas das demonstrações financeiras.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, bem como as aplicações financeiras, é indexado ao
CDI; portanto, os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos
financeiros.
Hierarquia de valor justo
A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de
instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:

 Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
passivos;

 Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços);

 Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (“inputs” não observáveis).
Durante os exercícios de 2019, 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas não possuíam
instrumentos financeiros derivativos e/ou transações envolvendo derivativos embutidos
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28. Eventos subsequentes
Aumento de capital e reestruturação societária
Em 02 de janeiro de 2020, a Companhia registrou a segunda alteração e consolidação de seu contrato
social, naquele ato foi deliberado o aumento de capital social da Companhia em R$61.513, mediante a
emissão de 61.513 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.362 quotas ordinárias e
6.151 quotas preferenciais, passando o capital social para R$ 106.517 dividido em 106.517 quotas,
sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas acima emitidas, totalmente
integralizadas, mediante a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson Empreendimentos
Imobiliários Ltda. - sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo. A partir deste ato societário, a
Companhia passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Ato contínuo, as quotistas Cyrela e RH cederam e transferiram, em razão da compra e venda de quotas,
6.151 quotas preferenciais ao sócio Moshe Horn. Cyrela e RH renunciaram aos seus direitos de
preferência.
Transferência de Controle de Sociedade Investida
Em 02 de janeiro de 2020, houve a terceira alteração contratual da Lavvi Paris Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento da
Companhia nas atividades operacionais e financeiras da investida, o controle foi retomado pela
Companhia (tendo sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1º de janeiro
de 2020)
Transformação da Companhia em Sociedade Anônima
Em 19 de junho de 2020, a Companhia registrou a terceira alteração e consolidação de seu contrato
social, naquele ato foi deliberado a transformação da Companhia em sociedade anônima de capital
fechado, sendo que as 95.864.986 quotas ordinárias e as 10.651.666 quotas preferenciais foram
convertidas, respectivamente, em 106.516.652 ações ordinárias, mantendo-se o mesmo valor nominal de
R$1,00 cada. Com a transformação, a Companhia passou a ser denominada como Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A.
*
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DO GRUPO LAVVI REFERENTES
AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
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Demonstrações financeiras combinadas acompanhadas do relatório do auditor
independente
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
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Opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Lavvi (formado pelas empresas
relacionadas na Nota Explicativa no 1), que compreendem os balanços patrimoniais combinados em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado
para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo Lavvi em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o desempenho combinado de suas operações e
os seus respectivos fluxos de caixa combinados para os exercícios findos nessas datas, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44 –
Demonstrações Combinadas.
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Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas”.
Somos independentes em relação ao Grupo Lavvi, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Ênfases
Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 2.1 e no 3.14, as demonstrações financeiras combinadas
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Dessa forma, a determinação
da política contábil adotada pela entidade para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e
venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle,
seguem o entendimento da Administração da Companhia quanto à aplicação da NBC TG 47, alinhado
com aquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa opinião não
está ressalvada em relação a esse assunto.
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 1.a, em 02 de janeiro de 2020 a Lavvi Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (atualmente denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.) teve seu capital
social aumentado pela conferência, por seu controlador, de participação societária na Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo que, a partir do citado ato societário e alteração de certos
aspectos de governança e o fato de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento
da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. nas atividades financeiras e operacionais da investida, esta
passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos Ltda. (cujo controle era detido, anteriormente, por
quotista controlador em comum). Adicionalmente, em 02 de janeiro de 2020, em virtude de os cotistas
continuarem buscando melhor estratégia de negócio e envolvimento da Lavvi Empreendimentos
Imobiliários Ltda. nas atividades operacionais e financeiras da Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários
Ltda., por meio da terceira alteração contratual da investida e alteração de certos aspectos de
governança, o controle foi retomado pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (tendo sido
controlada por cotista controlador em comum durante o período de 29 de março de 2018 a 1º de janeiro
de 2020). Dessa forma, as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Lavvi estão sendo
apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira, informações
relativas à totalidade das atividades do Grupo Lavvi independentemente da disposição de sua estrutura
societária, considerando a Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Lavvi Paris Emprendimentos
Imobiliários Ltda. como entidades controladas pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. desde 1o de
janeiro de 2017, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas, conforme
requerido pela Norma NBC TG 44/Deliberação CVM 708/13). Conforme mencionado na Nota Explicativa
nº 2.3 às demonstrações financeiras combinadas estão sendo apresentadas apenas para fornecimento
de análises adicionais a terceiros e não representam as demonstrações financeiras individuais ou
consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas, e não devem ser tomadas como base para fins
de cálculo de dividendos e de impostos nem para nenhuma outra finalidade societária. Nossa opinião não
está ressalvada em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.
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1. Apuração da receita de incorporação imobiliária
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14 – Reconhecimento da receita com venda de imóveis e
com a prestação de serviços, as receitas resultantes das operações de incorporação imobiliária,
referentes a cada empreendimento que está em fase de construção, são apuradas pelo Grupo Lavvi
levando-se em consideração os respectivos estágios de execução através do método de percentual de
execução (“POC” - percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 02/2018, conforme detalhado na Nota Explicativa no 2.1.
Os procedimentos para determinar, apurar e contabilizar as receitas oriundas das operações de
incorporação imobiliária envolvem uso de estimativas sobre os custos orçados e custos incorridos nos
empreendimentos para mensurar as receitas através do critério de cálculo estabelecido na metodologia
denominada de POC. Nesse sentido, os controles, premissas e ajustes utilizados para elaboração dos
orçamentos dos projetos em fase de construção podem afetar, de forma significativa, o reconhecimento
das receitas das entidades que compõem o Grupo Lavvi, impactando seu resultado e respectiva
performance.
Este assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido às receitas liquidas serem um
componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico neste setor
de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças no orçamento
das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de performance, caso
não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras
combinadas do Grupo Lavvi. Portanto, consideramos área de risco de acordo com os normativos de
auditoria, tendo em vista seu reconhecimento estar suportado em estimativas baseadas em orçamentos
de custos (entre outras métricas que podem ter caráter subjetivo até o final da obra).
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados pela
Administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral, obtivemos
os orçamentos aprovados pela Administração e confrontamos com os valores utilizados no cálculo da
apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analisamos as estimativas de custos a incorrer
(aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os resultados entre os custos finais e
orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para suportar as variações não usuais;
(d) testamos a acuracidade matemática dos cálculos efetuados, incluindo a apuração do POC –
percentagem of completion aplicado para cada empreendimento; (e) em base amostral, inspecionamos
contratos de vendas, a realização de testes de recebimentos subsequentes e recalculamos a atualização
do contas a receber em conformidade com os índices contratualmente estabelecidos; (f) em base
amostral, testamos a documentação suporte dos custos incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os
custos de aquisição dos terrenos; (g) analisamos os controles existentes para movimentação dos juros
capitalizados, avaliando se estão de acordo com os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para
capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária e as
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes ao balanço patrimonial combinado referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 (saldos iniciais de 1o de janeiro de 2017), apresentados para fins de comparação, não
foram auditados por nós nem por outro auditor independente.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras combinadas
A administração do Grupo Lavvi é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo Lavvi continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras combinadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo
Lavvi ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo Lavvi são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;



Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo Lavvi;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Grupo Lavvi. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo Lavvi a não mais
se manter em continuidade operacional;
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;



Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
São Paulo, 06 de julho de 2020

Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
CT CRC 1SP-223.177/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Grupo Lavvi
Balanços patrimoniais combinados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)

ATIVO
Nota

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

76.500

38.149

Caixa restrito

4

548

4.763

18.704
3.962

Contas a receber

5

115.626

59.668

19.002

Imóveis a comercializar

6

67.756

211.721

59.435

Tributos a recuperar

494

377

88

Outros créditos

263

1.381

334

405.152

163.773

109.846

Total do ativo circulante

Ativo não circulante
Contas a receber

5

85.587

61.591

22.559

Imóveis a comercializar

6

65.267

94.857

93.308

140

110

37

81

-

-

10.840

-

-

1.976

761

894

Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos

8

Imobilizado

228

340

440

Total do ativo não circulante

Intangível

164.119

157.659

117.238

Total do ativo

569.271

321.432

227.084

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Grupo Lavvi
Balanços patrimoniais combinados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos

9

Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis

10

Impostos e contribuições a recolher
Salários, encargos sociais

12.944

82

18

4.995

5.903

1.522

45.791

10.047

10.800

2.485

1.125

967

355

193

20
23.600

Adiantamentos de clientes

11

133.172

37.687

Tributos com recolhimento diferido

14

4.133

2.251

620

Partes relacionadas

7

1.624

-

1.696
-

Provisão para garantia

1.077

505

Arrendamento mercantil

9

420

-

-

Outras contas a pagar

12

1.080

762

500

208.076

58.555

39.743

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

9

50.000

15.620

3.200

Contas a pagar por aquisição de imóveis

10

29.466

48.079

35.087

Tributos com recolhimento diferido

14

3.059

2.323

737

Adiantamentos de clientes

11

22.515

22.515

27.929

1.128

323

8

13

3.832

2.193

839

Arrendamento mercantil

9

1.108

-

-

Outras contas a pagar

12

9.200

-

-

120.308

91.053

67.800

102.944

57.950

57.950

512

32.857

12.144

(3)

68

-

61.213

13.760

-

-

-

(6.556)

164.666

104.635

63.538

Provisão para garantia
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital social

16

Adiantamentos para futuro aumento de capital
Transações de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores

Participação dos acionistas não controladores

76.221

67.189

56.003

Total patrimônio líquido

240.887

171.824

119.541

Total do passivo e patrimônio líquido

569.271

321.432

227.084

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Grupo Lavvi
Demonstrações do resultado combinado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)

Nota

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receita líquida

17

268.179

186.000

72.048

Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados

18

(178.013)

(130.267)

(56.242)

90.166

55.733

15.806

Lucro bruto

(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais

20

(16.262)

(10.414)

(10.634)

Despesas administrativas

19

(8.809)

(7.158)

(5.242)

Resultado de equivalência patrimonial

8

5.111

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

20

(1.374)

(1.336)

(893)

(21.334)

(18.908)

(16.769)

68.832

36.825

(963)

Total receitas (despesas) operacionais

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos

-

-

Receitas financeiras

22

2.832

1.801

962

Despesas financeiras

22

(1.395)

(474)

(101)

1.437

1.327

861

70.269

38.152

(102)

Receita (despesas) financeiras líquidas

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social - correntes

14

(1.227)

(1.397)

(649)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos

14

(4.369)

(1.742)

(455)

64.673

35.013

(1.206)

Acionistas controladores

51.187

23.444

(2.673)

Acionistas não controladores

13.486

11.569

1.467

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Atribuível a:

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Grupo Lavvi
Demonstrações do resultado abrangente combinado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)
31/12/2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

31/12/2018

31/12/2017

64.673

35.013

-

-

64.673

35.013

(1.206)

Acionistas controladores

51.187

23.444

(2.673)

Acionistas não controladores

13.486

11.569

1.467

64.673

35.013

(1.206)

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente total do exercício

(1.206)

-

Atribuível a:

Resultado abrangente total do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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354
-

-

512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

-

-

-

(71)

-

-

68

-

-

-

68

Transações de
capital

61.213

47.453

-

-

-

-

-

13.760

13.760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserva de lucros

-

(47.453)

(3.734)

51.187

-

-

-

(13.760)

(3.128)

23.444

-

-

(6.556)

(2.673)

-

-

(3.883)

Lucros (prejuízos)
acumulados

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.

102.944

-

Dividendos distribuidos no período

Destinação dos resultados

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

Transação de capital entre sócios

Lucro líquido do exercício

12.649

(44.994)

-

Adiantamentos para futuro aumento de capital

Aumento de capital

-

-

44.994

-

Dividendos distribuidos no período

Destinação dos resultados

-

32.857

-

Lucro líquido do exercício

-

20.713

12.144

-

-

10.613

1.531

57.950

-

Transação de capital entre sócios

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

Adiantamentos para futuro aumento de capital

57.950

-

Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2017

(1.697)

-

59.647

Devolução de capital

Adiantamentos para futuro aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Não auditado)

Capital social

Adiantamento
futuro aumento de
capital

(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido combinado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Grupo Lavvi

-

(3.128)

23.444

68

20.713

63.538

(2.673)

(1.697)

10.613

57.295

164.666

-

(3.734)

51.187

(71)

12.649

-

104.635

Total

76.221

-

(8.847)

13.486

92

2.125

2.176

67.189

-

(4.875)

11.569

79

4.413

56.003

1.467

-

737

53.799

Participação de
acionistas não
controladores

240.887

12

(12.581)

64.673

21

14.774

2.176

171.824

-

(8.003)

35.013

147

25.126

119.541

(1.206)

(1.697)

11.350

111.094

Total do
patrimônio líquido

Grupo Lavvi
Demonstrações dos fluxos de caixa combinados
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

70.269

38.152

(102)

111

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de
atividades operacionais:
Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel

393

168

(5.111)

-

-

2.660

572

142

Ajuste a valor presente de contas a receber

310

5.383

1.395

Ajuste a valor presente de arrendamento

337

-

-

(8.431)

16.884

-

Custo dos imóveis vendidos - Provisão distrato

6.530

(13.035)

-

Provisão para garantia de obra

1.377

820

6

Resultado de equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias sobre empréstimos

Receita de imóveis - Provisão distrato

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

1.639

1.354

839

(1.751)

1.475

492

418

-

-

21

147

-

Contas a receber

(71.833)

(101.965)

(745)

Imóveis a comercializar

(10.876)

34.867

(45.301)

Tributos diferidos sobre as receitas
Baixa de imobilizado
Outros resultados

Redução (aumento) nos ativos:

Tributos a recuperar

(147)

(362)

(89)

Outros créditos

1.037

(1.047)

(115)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher

(908)

4.381

1.067

17.131

12.239

45.887
641

1.400

62

Salários, encargos sociais

162

173

18

Adiantamentos de clientes

(22.877)

(6.411)

(868)

Outras contas a pagar

9.487

262

241

(8.763)

(5.881)

3.619

Impostos e contribuições pagos

(1.267)

(1.301)

(411)

Juros pagos

(2.491)

(484)

(33)

(12.521)

(7.666)

3.175

-

Impostos e contribuições pagos

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento
(9.601)

-

Dividendos recebidos

Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital

3.872

-

-

Caixa restrito

4.215

(801)

1.352

Imobilizado e intangível

(338)

65

(934)

(1.852)

(736)

418

Caixa líquido provenientes das (utilizado nas) atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos - Ingressos
Empréstimos e financiamentos - amortização
Pagamentos de arrendamentos mercantil
Pagamentos de dividendos

1.624

(1.696)

1.696

75.736

12.420

3.046

(28.620)

-

-

(385)

-

-

(12.581)

(8.003)

-

Aumento (redução) de capital e adiantamentos para futuro aumento de capital

16.950

25.126

9.653

Caixa líquido provenientes das atividades de financiamento

52.724

27.847

14.395

Aumento de Caixa e equivalentes de caixa

38.351

19.445

17.988

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício

38.149

18.704

716

No fim do exercício

76.500

38.149

18.704

38.351

19.445

17.988

Aumento de Caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Grupo Lavvi
Demonstrações do valor adicionado combinado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou quando mencionado de outra forma)
31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados

273.709

191.575

73.911

(178.013)

(130.267)

(56.242)

Insumor adquiridos de terceiros
Custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(23.675)

(17.536)

(16.603)

(201.688)

(147.803)

(72.845)

72.021

43.772

1.066

(393)

(168)

(111)

(393)

(168)

(111)

71.628

43.604

955

Resultado de equivalência patrimonial

5.111

-

Outros resultados com investimentos

-

-

2.832

1.801

962

7.943

1.801

962

79.571

45.405

1.917

2.377

1.204

55

2.377

1.204

55

11.126

8.714

2.967

1.395

474

101

12.521

9.188

3.068

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

51.187

23.444

(2.673)

Parcela atribuída aos acionistas não controladores

13.486

11.569

1.467

64.673

35.013

(1.206)

79.571

45.405

1.917

Valor adicionado bruto

Retenções
Depreciações e amortizações

Valor líquido produzido pela companhia

Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

-

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Pessoal e encargos

Impostos, taxas e contribuições
Impostos, taxas e contribuições
Juros e encargos financeiros

Remuneração de capitais próprios

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.

356

14

Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras combinadas
para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais – R$, exceto os valores por ação ou
quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional
O Grupo Lavvi (“Grupo”) é formado pela Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi”), atualmente
denominada Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A., conforme descrito na Nota Explicativa no 28,
e suas investidas, incluindo a Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Vinson). O Grupo que tem
sede à Av. Angélica, 2346, andar 8o, Conj. 84, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01228-200, Brasil.
Iniciou suas atividades econômicas em 28 de setembro de 2016. O Grupo tem como acionista a Cyrela
Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (“Cyrela”), que detém 45% das ações ordinárias e é
a atual controladora do Grupo, a RH Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RH”) com 45% das ações
ordinárias e Moshe Horn, que detém 10% de ações preferenciais.
O Grupo mantém preponderantemente caracterizado em seu objeto social: (a) compra e venda de
imóveis; (b) incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; e (c) participação em
outras sociedades empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, cotista ou acionista.
a)

Aumento de capital e reestruturação societária
Em 02 de janeiro de 2020, a Lavvi registrou a segunda alteração e consolidação de seu contrato
social, tendo neste mesmo ato deliberado o aumento de capital social em R$61.513, com a
emissão de 61.513 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.362 quotas
ordinárias e 6.151 quotas preferenciais, passando o capital social para R$ 106.517 dividido em
106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH subscreveram 100% das quotas emitidas, totalmente
integralizadas, mediante a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda. – sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,
cujas atividades econômicas foram iniciadas em março de 2012. A partir deste ato societário,
a Lavvi passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Adicionalmente, em 02 de janeiro de 2020, foram alterados certos aspectos da governança da
Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. que resultaram na transferência de controle
dessa coligada para a Lavvi que passou a consolidar a Lavvi Paris a partir de 02 de janeiro de
2020. O controle foi retomado pela Lavvi em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia
de negócio e envolvimento da Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da investida
(tendo sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1º de janeiro de
2020).
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Lavvi para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, que são de responsabilidade da Administração do
Grupo, estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio de uma única
demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo,
independentemente da disposição de sua estrutura societária, considerando a Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
como controladas da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. desde 1º de janeiro de 2017 (em
virtude de serem entidades sob controle comum da controladora Cyrela e que, a partir de 02 de
janeiro de 2020, passaram a ser controladas pela Lavvi).
Portanto, estas demonstrações financeiras combinadas não representam as demonstrações
financeiras de qualquer uma das entidades que fazem parte do Grupo, e não devem ser
tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins
societários, estando apresentadas como um único conjunto de demonstrações financeiras de
entidades que estão sob controle comum. As demonstrações financeiras combinadas são
elaboradas com o objetivo de apresentar as informações contábeis como se as diversas
entidades sob controle comum fossem apenas uma única entidade, considerando os mesmos
procedimentos utilizados quando da elaboração de demonstrações financeiras consolidadas,
conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas (em linha com a NBC
TG 44/CVM 708/13).
As demonstrações financeiras combinadas compreendem as entidades do Grupo relacionadas
abaixo:
(i)

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi”)

(ii) Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Apolo 11”)
(iii) Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Carrão”)
(iv) Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Londres”)
(v) Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Paris”)
(vi) Lior Consultoria Imobiliárias Ltda. (“Lior”)
(vii) LV Construção Empreitada Ltda. (“LV”)
(viii) Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Lavvi Madri”)
(ix) Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Lisboa”)
(x) Lavvi Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Milão”)
(xi) Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Vinson”)
Dessa forma, as demonstrações financeiras combinadas representam a soma de
demonstrações individuais, com a eliminação de saldos e transações entre as entidades
combinadas, bem como ajustes decorrentes de eventuais resultados ainda não realizados entre
essas entidades, e alinhamento de práticas contábeis. Como parte do processo de combinação,
destacamos as participações dos acionistas não controladores de acordo com as participações
detidas diretamente pela Cyrela nas controladas Vinson e Lavvi Paris, a partir de 02 de janeiro
de 2020, de acordo com os percentuais de 49,02% e 30%, respectivamente.
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Esses percentuais foram aplicados para todos os períodos apresentados e visam demonstrar
quanto seria o lucro, o resultado abrangente e o patrimônio líquido atribuíveis aos acionistas da
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. caso a reorganização societária de 02 de janeiro 2020
tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2017.
As principais informações das entidades controladas pela Lavvi e aquelas entidades incluídas
para fins de apresentação dessas demonstrações financeiras combinadas são apresentadas na
Nota Explicativa no 8.
b)

Impactos do Covid-19
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”),
relacionada ao novo Coronavírus (“COVID-19”) que vem afetando o Brasil e diversos países no
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, o Grupo informa que
vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares,
parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios
Destacamos a seguir as principais análises e ações do Grupo sobre o impacto do COVID-19:
a.

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável
(“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras combinadas, a existência de impairment em nossos terrenos para futura
incorporação, uma vez que mantivemos as previsões de margem e rentabilidade previstas
em nossos estudos de viabilidade.

b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distratos
Em relação às unidades vendidas em fase de obra, o Grupo não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua carteira de
recebíveis e queda dos preços dos imóveis comercializados.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedente e, apesar do aumento da inadimplência
no mês de março (e com considerável procura de clientes por renegociações), os meses
seguintes demonstraram recuperação, voltando a inadimplência a patamares considerados
esperados pelo Grupo – abaixo de 1% da carteira total (o que evidencia, por parte dos
clientes envolvidos, perda temporária de liquidez – e não deterioração da carteira de
recebíveis).

c.

Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração do Grupo avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas, e decidiu
adotar as medidas de postergação de pagamento de tributos federais aprovados pela
Portaria no139/2020, com um impacto financeiro de R$ 79.

d.

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, não efetuamos
nenhuma alteração em nosso orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, com a
manutenção dos lançamentos previstos uma vez que, com base nos impactos percebidos
até a aprovação das presentes demonstrações financeiras combinadas, não temos
expectativa de impactos representativos no curto e médio prazo.
Além disso, o Grupo tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando à manutenção do caixa do Grupo em patamares
saudáveis. Com base nessas projeções, o Grupo não espera pressões no caixa para os
próximos 12 meses.
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O Grupo acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os ajustes
necessários nas informações financeiras intermediárias ou demonstrações financeiras
anuais quando forem substancialmente conhecidos.
O Grupo está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para
garantir a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo
garantir a saúde de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras ou
escritórios, e consequentemente de toda a sociedade. Nosso plano de ação visa diminuir a
curva de crescimento do COVID-19 no Brasil, de forma a não sobrecarregar o sistema de
saúde e garantir o atendimento eficaz dos casos mais graves. Além disso, procuramos
entender a melhor solução financeira para nossos clientes e fornecedores de forma a
buscar a preservação dos contratos e do caixa do Grupo.
Entre outras iniciativas tomadas pelo Grupo, podemos destacar:
Nas obras:


Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;



Aferição de temperatura;



Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;



Redução em 50% nos refeitórios;



Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:


Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos, e respeitando a
carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para o perfeito
funcionamento dele;



Análise detalhada de casos de pedidos de postergação de parcelas por clientes,
buscando a preservação dos contratos. Até o momento o Grupo teve, em volume de
parcelas renegociadas, menos de 0,7% do seu saldo em carteira e que não
representam perdas esperadas.

2. Apresentação das demonstrações e as principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda
de unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração do Grupo, conforme descrito na Nota
Explicativa no 3.14, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do
Pronunciamento Técnico NBC TG 47.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A Administração do Grupo declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras combinadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por
ela na sua gestão.
Em 06 de julho de 2020, a Administração do Grupo aprovou a emissão das demonstrações financeiras
combinadas e autorizou sua divulgação.
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2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas pela Administração do Grupo considerando
o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e estão apresentadas ao custo histórico como
base de valor, sendo que há certos credores por imóveis compromissados registrados (nota explicativa
no 3.9) e contas a pagar para sociedade em cotas de participação (nota explicativa no 3.21), registrados
ao valor justo.

2.3. Base de combinação
As demonstrações financeiras combinadas compreendem todas as demonstrações financeiras
individuais das entidades do Grupo, incluindo a Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda., suas
controladas relacionadas na Nota Explicativa no 1.a, a Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a
Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.. As demonstrações financeiras combinadas estão sendo
apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não representam as
demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas, e não
devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem para nenhuma
outra finalidade societária.
Por esse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados e o valor
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual
de participação deles sobre o patrimônio líquido das entidades controladas (tendo sido, a Vinson e a
Lavvi Paris consideradas como entidades controladas pela Lavvi desde 1o de janeiro de 2017 para fins
de demonstrações financeiras combinadas em virtude do aumento de capital e reestruturação societária
apresentadas na Nota Explicativa no 1.a, considerando os critérios de combinação apresentados a
seguir).
Entidades controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais o
Grupo tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos, a retornos variáveis
da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o
valor dos retornos ao investidor.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada
entidade participante da combinação:


Consideração da Vinson e Lavvi Paris como entidades controladas pela Lavvi desde 1o de janeiro de
2017.



Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades.



Eliminação das transações intercompanhias, contemplando os saldos, lucros, ganhos ou perdas em
transações entre as entidades do Grupo. Perdas não realizadas também são eliminadas
integralmente nas demonstrações financeiras combinadas, a menos que a transação possua
evidências estejam relacionadas a perdas de recuperabilidade do ativo transferido entre as entidades
(“impairment”).

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras combinadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e
de apresentação das entidades do Grupo. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente
econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional das entidades do Grupo,
a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus
produtos e serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
incorrido.
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2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras combinadas do Grupo requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas,
ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações
financeiras.
As principais premissas relativas às fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras, envolvendo risco de causar
um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são
discutidos a seguir:
a)

Custos orçados: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes
com base nesta revisão são refletidos nos resultados de acordo com o método contábil
mencionado na Nota Explicativa no 3.14;

b)

Tributos e demandas administrativas ou judiciais: as entidades do Grupo estão sujeitas,
no curso normal de seus negócios, a fiscalizações, auditorias, processos judiciais e
procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e
direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos
judiciais ou procedimentos administrativos que sejam movidos contra algumas das entidades do
Grupo, podem ser adversamente afetadas, independentemente do respectivo resultado.
Com base na sua melhor avaliação e estimativa, suportada por seus consultores jurídicos,
o Grupo avalia a necessidade de reconhecimento de provisão;

c)

Valor justo de instrumentos financeiros: quando o valor justo de ativos e passivos financeiros
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados
para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo,
quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como por exemplo,
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros;

d)

Provisões para garantia: mensurado a partir dos gastos históricos com manutenção em
empreendimentos concluídos;

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: O Grupo mensura a
provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em premissas
que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações correntes e
suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições econômicas
locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências, a respectiva
provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para considerar eventuais
alterações nas circunstâncias e históricos;

f)

Impostos: as entidades do Grupo são periodicamente fiscalizadas por diferentes autoridades,
incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir que essas
autoridades não autuarão as entidades do Grupo, nem que essas infrações não se converterão
em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais, tampouco, o resultado
final tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais;

g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: as entidades do Grupo avaliam eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“Impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar”, “Imobilizado” e “Intangível”.
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3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a.

Ativos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
As entidades do Grupo classificam ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias:
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). Essa
classificação tem como base as características dos fluxos de caixas contratuais e o modelo de
negócios para gerir o ativo da entidade, ou pode ser designado no reconhecimento inicial ao
valor justo por meio do resultado de forma irrevogável.
As entidades do Grupo mensuram os ativos financeiros a custo amortizado quando os fluxos de
caixas contratuais serão mantidos até o final e que seu objetivo é tão somente o recebimento de
principal e juros sobre o principal em datas específicas. Para mensuração é utilizado o método
da taxa efetiva de juros.

b.

Passivos financeiros não derivativos – classificação e mensuração
As entidades do Grupo classificam passivos financeiros não derivativos nas seguintes
categorias: passivos financeiros mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio
do resultado.
Um passivo financeiro é classificado e mensurado inicialmente pelo valor justo, deduzido de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros
efetivos.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos conforme descritos a seguir:
(i)

Ativos e passivos financeiros não derivativos–- reconhecimento e
desreconhecimento
As entidades do Grupo reconhecem os empréstimos, recebíveis e instrumentos de
dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos
financeiros são reconhecidos na data da negociação quando alguma das entidades se
tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
As entidades do Grupo desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando alguma das entidades
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada
ou retida por alguma das entidades em tais ativos financeiros transferidos,
é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
As entidades do Grupo desreconhecem um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada (por pagamento ou contratualmente), cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, alguma das entidades tenha
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
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(ii) Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de 2017, o Grupo não possuía transações
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando-se em consideração os procedimentos
descritos na Nota Explicativa no 5.

3.4. Imóveis a comercializar
Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos de construção e outros
gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empreendimentos em construção ou
concluídos, cujas unidades ainda não foram comercializadas.
Os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos voltados para o desenvolvimento dos imóveis
são capitalizados durante sua formação e realizados ao resultado de acordo com as vendas das
unidades.
No caso de aquisição de terrenos por meio de permuta por unidades a serem construídas no
empreendimento, seu custo é apurado com base no valor justo das unidades (preço à vista na data do
lançamento) que serão entregues em pagamento.

3.5. Investimentos em entidades não controladas
A valorização das investidas não controladas na data de encerramento das demonstrações financeiras
combinadas é realizada usando método de equivalência patrimonial.
Quando a participação do Grupo nas perdas de investida ultrapassa a participação da entidade (que
inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam parte do investimento
líquido do Grupo na investida), o Grupo deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais.
As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que incorrer em obrigações legais ou
presumidas ou assumiu obrigações em nome da investida.

3.6. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo método
linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos-futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.
Anualmente as taxas de depreciação são revisadas para adequá-las à vida útil.

3.7. Intangível
O intangível é composto principalmente por licenças de uso de softwares, cuja vida útil é definida de
acordo com o prazo de duração dos contratos.
Anualmente as taxas de amortização são revisadas para adequá-las à vida útil.
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3.8. Provisão para riscos e obrigações legais e garantia
A provisão para riscos legais é reconhecida quando o Grupo tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja probabilidade de
perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em Nota explicativa. Os demais riscos
referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota não são
provisionados nem divulgados.
O Grupo presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos aos problemas técnicos de
construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao período
contratual, em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. A provisão para garantia sobre
os imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de unidades vendidas incorrem, sendo
calculada considerando a melhor estimativa para fazer frente aos desembolsos futuros dessa natureza,
levando em consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de imóveis, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de terrenos são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações. Determinados terrenos foram
adquiridos através de permuta física, formalizados através de contratos de SCP e com pagamento
correspondente ao recebimento de um percentual do VGV do respectivo empreendimento. Esses
contratos podem prever a restrição de caixa relativos a esses recebimentos (Nota Explicativa no 4.b).
As obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta.
Os registros das operações de permuta são efetuados somente quando os riscos e benefícios sobre o
terreno fluem integralmente para alguma das entidades do Grupo e os valores são demonstrados ao seu
valor justo de realização. O reconhecimento da receita ao resultado é realizado na rubrica de “vendas de
imóveis” pelos mesmos critérios da Nota Explicativa no 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa no 3.14.

3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações combinadas quando os recursos advêm de eventos
passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus benefícios econômicos-futuros serão
gerados em favor do grupo e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os passivos são
reconhecidos quando o Grupo possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
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3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, as entidades que pertencem ao Grupo, desde que atendam aos requisitos
legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro presumido,
além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime Especial de
Tributação (RET).
A Lavvi Empreendimentos adota o critério de apuração pelo lucro real, no qual os impostos são
calculados como percentual do lucro líquido, aplicando-se uma taxa de 25% para o imposto de renda e
de 9% para a contribuição social, totalizando 34%. As demais entidades do grupo optaram pelo critério
de apuração pelo lucro presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e 12% das receitas
operacionais, para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de renda e a
contribuição social são calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente. As sociedades de
propósitos específicos são optantes do Lucro Presumido conjugado com o Regime Especial de
Tributação (RET), em que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as receitas
decorrentes da atividade de incorporação aplicando-se às taxas de 1,26% e 0,66%, respectivamente.

3.12. Tributos com recolhimento diferido
O imposto de renda, a contribuição social, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com recolhimentos diferidos, são reconhecidos no passivo
circulante e não circulante, conforme expectativa de recebimento das parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O saldo referente ao recolhimento diferido refere-se à diferença entre o reconhecimento do saldo a pagar
pelo critério societário, descrito na Nota Explicativa no 3.14, e o critério fiscal em que a receita é tributada
no momento do recebimento.

3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber
As entidades do Grupo ajustam os saldos de contas a receber a prazo de unidades não concluídas,
considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações realizadas nos períodos de
fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação (IPCA) do período de referência.
O resultado é a taxa de juros "efetiva" descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa média efetiva
da apurado pelo Grupo com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do Tesouro
Nacional – série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do cálculo do
ajuste a valor presente.

3.14. Reconhecimento da receita com venda de imóveis e com a prestação de
serviços
Receita com venda de imóveis
As entidades do Grupo adotaram a NBC TG 47 – “Receitas de Contratos com Clientes”, a partir de 1o de
janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao
reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de
compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de
incorporação imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção da NBC TG 47 e referido ofício
circular para o Grupo.
De acordo com a NBC TG 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma
nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo
ser em um momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme
a satisfação ou não das denominadas “obrigações de performance contratuais”.
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A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual espera ter direito e está baseada
em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2) identificação das
obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita.
As entidades do Grupo contabilizam os efeitos dos contratos somente quando: (i) as partes aprovam o
contrato; (ii) puder identificar os direitos de cada parte e os termos de pagamentos estabelecidos;
(iii) o contrato possuir substância comercial; e (iv) for provável o recebimento da contraprestação que as
entidades do Grupo tenham direito.
Os contratos de venda das entidades do Grupo são firmados no modelo no qual a incorporadora financia
o promitente durante a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou obtenção de
financiamento (SFH) junto a instituições financeiras. Em regra, projetos de construção de unidades
imobiliárias voltadas a pessoas de média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o mutuário se
compromete a pagar durante a fase de construção até 30% do valor da unidade imobiliária diretamente à
incorporadora, que suporta todo o risco de crédito durante a fase de construção. Findo fisicamente o
projeto, o mutuário precisa quitar o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a utilização do saldo
do FGTS) e/ou obter junto a uma instituição financeira (IF) o financiamento necessário para pagar o saldo
devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da unidade imobiliária (a unidade
imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação fiduciária à IF).
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai todo sobre o mutuário,
que pode se beneficiar de eventuais valorizações e realizá-las mediante a transferência onerosa de seu
contrato junto a terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas
contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de
imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos acima descritos e detalhados
conforme segue:
Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado quando a venda é efetivada,
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.


Os juros prefixados e a variação monetária incidente sobre o saldo de contas a receber, a partir da
data de entrega das chaves, são apropriados ao resultado financeiro, quando incorridos, obedecendo
ao regime de competência de exercícios.



Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de acordo com os critérios
estabelecidos na NBC TG 47, onde estabelece que à medida que ocorre a construção, há a
transferência dos riscos e benefícios de forma contínua para o promitente comprador do imóvel e que
o modelo de cinco etapas para o reconhecimento da receita tiver seus critérios atendidos:
Etapas

Descrição

1a etapa: identificação do contrato

Identificados os contratos acima detalhados como dentro do escopo da
norma, uma vez que:
 Possuem substância comercial;
 É provável o recebimento da contraprestação;
 Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
 Encontram-se assinados pelas partes e estas estão comprometidas
com as suas obrigações.

2a etapa: identificação das
obrigações de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3a etapa: determinação do preço da
transação

Representado pelo valor de venda das unidades imobiliárias,
explicitamente estabelecido nos contratos.

4a etapa: alocação do preço da

Alocação direta e simples do preço da transação, uma vez que os contratos

transação às obrigações de
desempenho

acima detalhados possuem apenas uma obrigação de desempenho (a
entrega da unidade imobiliária).

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.
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Nas vendas de unidades não concluídas, são adotadas as seguintes premissas para reconhecimento
do resultado:


As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que
a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de
“POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método
POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos
empreendimentos e a receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas
contratadas;



O custo orçado total dos empreendimentos é estimado incialmente quando do lançamento destes e
revisado regularmente; eventuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas referidas
revisões são refletidos nos resultados das entidades. Os custos de terrenos e de construção
inerentes às respectivas incorporações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quando
incorridos;



As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, incluindo a
atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber,
ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os
valores recebidos;



As receitas são reconhecidas a partir do momento em que o empreendimento imobiliário lançado não
mais estiver sob os efeitos de cláusula suspensiva constante em seu memorial de incorporação;



O montante das receitas com venda de unidades imobiliárias, conforme descrito no parágrafo
anterior, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já recebidas, é contabilizado como
contas a receber;



O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades imobiliárias vendidas é
apropriado ao resultado, conforme anteriormente mencionado;



Os encargos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários,
correspondentes às contas a pagar por aquisição de terrenos e às operações de financiamento
imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido na rubrica
de imóveis a comercializar e refletidos no resultado por ocasião da venda das unidades do
empreendimento imobiliário a que foram apropriados. Todos os demais custos de empréstimos,
financiamentos e debêntures são registrados em despesa no exercício em que são incorridos. Custos
de empréstimos, financiamentos e debêntures compreendem juros e outros custos incorridos relativos
aos empréstimos, incluindo os de captação;



As despesas comerciais inerentes à atividade de comercialização são qualificadas como incorridas à
medida que ocorre a veiculação e aplicação ou conforme o regime de competência;



Os estandes de vendas, são registrados pelos gastos com a construção diretamente no resultado
como despesa comercial à medida que ocorre;



A provisão para garantia é constituída para cobrir gastos com reparos em empreendimentos no
período de garantia, com base no histórico de gastos incorridos. A provisão é constituída em
contrapartida do resultado (custo), à medida que os custos de unidades vendidas incorrem. Eventual
saldo remanescente não utilizado da provisão é revertido após o prazo de garantia oferecida,
em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Para as unidades em estoque
concluídas ou em andamento o valor é reconhecido no ativo.

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no
resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
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Provisão para distratos
As entidades do Grupo, suportadas pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no
02/2018, elaboraram estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e
preditivos relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em
construção (provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de
fluxo de caixa e a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil para
constituir a provisão para distratos.
Consequentemente, as entidades do Grupo constituem provisão para distratos para aqueles clientes que
possuíam: i) parcelas vencidas a mais de 91 dias em cada exercício findo das demonstrações
financeiras; ii) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de distratar o
contrato de compra e venda até o término de cada exercício findo das demonstrações financeiras.
Para a base de contratos encontrada i) suspender o reconhecimento da receita dos contratos com
clientes, ii) estornar o total das receitas reconhecidas até então, iii) estornar o total dos custos dos
imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então, iv) reclassificar o montante da indenização por
distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados pelo cliente,
para uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pelas entidades do Grupo são registrados pelo
seu valor justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de clientes no
passivo. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao
longo do período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.
Receita com prestação de serviços
A receita com prestação de serviços, quando aplicável, é composta pelos serviços de administração
técnica de construção e prestação de serviços de assessoria, sendo reconhecida no período em que os
serviços são efetivamente prestados.

3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração do Grupo revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos
(imóveis a comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017.

3.16. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, ganhos na alienação de
ativos financeiros disponíveis para venda e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do método
dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor
presente das provisões e contraprestação contingente, variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e, quando aplicável, perdas por redução ao valor
recuperável (“impairment”) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). Custos de
empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos.
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3.17. Informação por segmento
As demonstrações financeiras combinadas são analisadas através de relatórios gerenciais internos por
empreendimento imobiliário, sendo a tomada de decisão de alocação de recursos e sua avaliação pela
diretoria executiva do Grupo realizadas considerando-se um único segmento de incorporação imobiliária.

3.18. Benefícios a empregados
Os salários e benefícios concedidos aos empregados do Grupo incluem as remunerações fixas (salários,
INSS, FGTS, férias, 13o salário, entre outros) e variáveis, tais como as participações nos lucros e
gratificações.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida que são incorridos.
As entidades do Grupo não mantêm planos de previdência privada ou plano de aposentadoria,
bem como plano de remuneração baseada em ações.

3.19. Resultado básico por cotas
Até o final do exercício social de 2019, Lavvi e Vinson eram constituídas na forma de empresas limitadas.
Por esse motivo, o resultado básico por cotas é calculado considerando os lucros (ou prejuízos, quando
aplicável) do período atribuível aos cotistas, sobre a média ponderada das cotas em circulação no
exercício social.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o Grupo que não possuía instrumentos de dívida ou direito
conversíveis em quotas de capital. Portanto, nos citados exercícios sociais, os resultados básico e diluído
por quota se equivalem.

3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)
O Grupo elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) combinadas, nos termos do
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado.
A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pelo Grupo, a sua distribuição entre os
elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores,
acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.

3.21. Sociedade em contas de participação – “SCP”
Nos últimos exercícios, o Grupo firmou acordos com parceiros empreendedores em alguns negócios,
os quais são denominados como sócios participantes de acordo com o Art. 991 do Código Civil.
As obrigações com os parceiros são constituídas pelos valores aportados pelos mesmos somados aos
resultados acumulados que lhes competem nos respectivos empreendimentos, sendo registrado na
rubrica de outras contas a pagar (Nota Explicativa no 12). As obrigações serão liquidadas na medida em
que ocorrer o recebimento do VGV nos respectivos empreendimentos imobiliários. Nesses acordos as
entidades do Grupo, incorporadoras dos respectivos empreendimentos, figuram como sócias ostensivas,
sendo as responsáveis legalmente pelos riscos e obrigações do empreendimento imobiliário conforme
previsto na Lei, logo todos os ativos e passivos relacionados a estes acordos são apresentados
integralmente nas demonstrações financeiras combinadas.

3.22. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2018:
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (NBC TG 48)
Em 2014 foi emitida, pelo IASB, a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (NBC TG 48 –
Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros) e todas as versões anteriores da IFRS 9. A nova
norma reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e
mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilidade de hedge (hedge accounting).
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A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a partir de 1o de janeiro de 2018 – data de
adoção pelo Grupo. Com exceção da contabilidade de hedge, faz-se necessária a aplicação retrospectiva
(contudo, o fornecimento de informações comparativas não é obrigatório). O Grupo não efetuou
reapresentação de informações comparativas.
As principais alterações que a IFRS 9 são os novos critérios de classificação de ativos financeiros em
três categorias (mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente, mensurados ao custo
amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado) dependendo da característica de cada
instrumento e finalidade para quais foram adquiridos, podendo ser classificado em resultado financeiro ou
resultado abrangente. Adicionalmente a norma traz um novo modelo de impairment para ativos
financeiros, sendo um modelo prospectivo de “perdas de créditos esperadas”, em substituição ao modelo
anterior de perdas incorridas, e flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
As classificações de passivos financeiros permanecem os mesmos já previstos no IAS 39 (NBC TG 39) –
Instrumentos Financeiros: Apresentação, somente sendo incluídas regras relativas aos passivos
financeiros mensurados ao valor justo, não aplicável para as operações mantidas pelo Grupo.
i)

Classificação e mensuração
As avaliações foram realizadas por meio da verificação do modelo de negócio adotado pelo
Grupo para gestão de seus ativos financeiros em detrimento às classificações estabelecidas
pela IAS 39/NBC TG 38. Não foi identificado pelo Grupo, ou por suas investidas, impactos
significativos em seus balanços patrimoniais Combinado ou no patrimônio líquido na aplicação
dos novos requisitos de classificação e mensuração da IFRS 9.
Dessa forma, o Grupo continuou avaliando pelo valor justo todos os ativos financeiros
anteriormente mantidos ao valor justo. Para os ativos mensurados ao custo amortizado, tais
como contas a receber de clientes, foram avaliadas as características contratuais dos fluxos de
caixa e se esses ativos são mantidos em modelo de negócio cujo objetivo seja captar fluxos de
caixa contratuais que sejam representados exclusivamente por pagamento de principal e juros.

ii)

Redução ao valor recuperável
Em relação à redução ao valor recuperável de ativos financeiros, a NBC TG 48 (IFRS 9) requer
um modelo de perdas de crédito esperadas.
Após a análise da Administração do Grupo, optou-se por mensurar provisões para perdas com
contas a receber por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira onde
concluiu-se que a adoção inicial dessa norma a partir de 1o de janeiro de 2018 não apresentou
impactos relevantes na mensuração da provisão para perdas em contas a receber de clientes.

IFRS 15 – Receita de contratos com clientes (NBC TG 47)
A IFRS 15 (NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente) foi emitida em maio de 2014, alterada em
abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de
contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é reconhecida por um valor que reflete a
contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para
um cliente, com base em cinco passos, já comentados anteriormente no item 3.14.
Em 12 de dezembro de 2018, as Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC) e de
Relações com Empresas (SEP) emitiram o Ofício circular/CVM/SNC/SEP/no 02/2018, o qual descreve
manifestação da CVM a respeito da aplicação da NBC TG 47 para entidades brasileiras do setor de
incorporação imobiliária, registradas na CVM, asseverando que um nível elevado de distratos observados
no setor não coloca em questionamento o reconhecimento da receita pelo POC para os principais
contratos da empresa – contratos de compra e venda de unidades imobiliários com quitação do saldo
devedor por um banco privado ou pela própria empresa, devendo ser efetuado o ajustamento contábil por
meio de “provisões para distratos”. O Ofício circular afirma que a aplicação do método de
reconhecimento de receita pelo POC exige por parte da Administração da empresa a existência e
funcionamento de sistemas robustos de controles internos para o perfeito atendimento do atributo
fundamental da representação fidedigna.
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As alterações estabelecem os critérios para mensuração e registro das vendas, na forma que
efetivamente foram realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos valores que a s
entidades do Grupo tenham direito na operação, considerando eventuais estimativas de perda de valor.
O Grupo reconhece a receita referente aos contratos com clientes utilizando a metodologia do
“Percentage of Completion Method – POC”.
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – “Arrendamentos (IFRS 16)”
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1o de janeiro de 2019, substituindo a
NBC TG 06 (R1) – “Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17)” e correspondentes interpretações.
A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado
operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos
montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo relativo
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o
direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso).
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também
devem reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral,
o arrendatário irá reconhecer o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de
direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa ou uma
abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma permitem determinadas
isenções.
O Grupo adotou a NBC TG 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo na data
da adoção inicial (isto é, a partir de 1o de janeiro de 2019, considerando o direito de uso igual ao passivo
de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo reapresentação de informação comparativa.
O Grupo classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como arrendamentos de acordo com a
norma, e optou por utilizar as isenções propostas pela norma sobre contratos de arrendamentos de curto
prazo (ou seja, que terminam dentro de 12 meses a partir da data de início) e contratos de arrendamento
para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Os passivos foram mensurados ao valor presente dos
pagamentos de arrendamentos remanescentes descontados por meio da taxa de empréstimo
incremental de 10,31% ao ano, antes dos efeitos de IR e CLL (equivalente a uma taxa anual de 6,8% ao
ano, pós IR e CLL), obtida junto aos principais bancos nos quais o Grupo possui relacionamento, tendo
sido aplicada em 1o de janeiro de 2019.
Os efeitos da adoção da norma, sobre as demonstrações financeiras do Grupo estão demonstrados no
quadro a seguir:
01/01/2019
Ativo
Imobilizado - direito de uso

1.577

Passivo
Arrendamento mercantil - passivo circulante

65

Arrendamento mercantil - passivo circulante

1.512
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Os montantes reconhecidos na demonstração dos resultados combinados do exercício de 2019 são
como segue:
2019
Depreciação (despesas administrativas)

(232)

Juros de direito de uso (reconhecidos como despesas financeiras)

(337)

INBC TG 22 – “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica a tributos fora do
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes aos juros e multas associados aos
tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a empresa
considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que o Grupo faz em relação
ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o lucro
real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos
e alíquotas de imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
A interpretação foi adotada pelo Grupo a partir de 1o de janeiro de 2019. No melhor entendimento da
Administração a aplicação da interpretação não trouxe impactos às demonstrações financeiras do Grupo,
uma vez que os principais tratamentos dos tributos são considerados pela Administração – com suporte
dos seus consultores jurídicos – como provável de serem aceitos pelas autoridades tributárias.
Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas para
exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:


Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;



Definição de um negócio (alterações à NBC TG 15/IFRS 3);



Definição de materialidade (emendas à NBC TG 26/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8).

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às demonstrações
financeiras do Grupo.

4. Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
a.

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019
Caixas e bancos

31/12/2018

31/12/2017

4.761

1.792

221

Aplicações financeiras (i)

71.739

36.357

18.483

Total de caixa e equivalentes de caixa

76.500

38.149

18.704

(i)

Caixa e equivalente de caixa são mantidos para atender aos compromissos de caixa de
curto prazo. As aplicações financeiras correspondem aos investimentos em renda fixa com
liquidez imediata e baixo risco de mudança de valores. Estão vinculadas à variação do CDI
em que as taxas de remuneração variam de 75% a 95% do CDI.
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b.

Caixa restrito

Aplicações financeiras (i)

(i)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

548

4.763

3.962

Referem-se a Certificados Depósitos Bancários (CDB), com prazos de vencimento originais
de 01 ano e correção média equivalente a 99% da variação do CDI. O Caixa restrito referese, exclusivamente, aos valores de direito dos sócios participantes de SCP (Nota
Explicativa no 3.9), mantidos em aplicação financeira pela Lavvi e Vinson, até o repasse
efetivo aos sócios participantes.

5. Contas a receber

Unidades em construção
Ajuste a valor presente
Provisão para distrato

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

217.226

145.393

43.428

(7.560)

(7.250)

(1.867)

(8.453)

(16.884)

-

Contas a receber – líquido

201.213

121.259

41.561

Circulante

115.626

59.668

19.002

85.587

61.591

22.559

Não circulante

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M) ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos normalmente de
juros de 12% ao ano.
O efeito do Ajuste a valor presente nos resultados combinados foi de R$ 7.560 em 2019, de R$ 7.250 em
2018 e R$ 1.867 em 2017, registrados na rubrica de receita líquida, e as taxas de descontos utilizadas no
período variaram entre 2,48% a.a. e 6,79% a.a.
A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

A vencer
Até 01 ano
De 01 a 02 anos
De 02 a 03 anos
Total

131.765

83.803

15.992

67.940

40.884

27.436

17.521

20.706

0

217.226

145.393

43.428
(1.867)

Ajuste a valor presente

(7.560)

(7.250)

(-) Provisão para distratos

(8.453)

(16.884)

-

201.213

121.259

41.561

Total

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as entidades do Grupo não possuíam saldos pendentes de
clientes em fase de análise e obtenção de financiamentos bancários.
A movimentação da provisão para distratos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, está assim representada:
Provisão para distratos

31/12/2019

Saldo Inicial

31/12/2018

31/12/2017

(16.884)

-

Adições

(2.907)

(17.292)

-

Baixas

11.338

408

-

Saldo Final

(8.453)

(16.884)

-
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6. Imóveis a comercializar
31/12/2019
Imóveis em construção
Terrenos para futuras incorporações

31/12/2018

31/12/2017

76.127

18.567

42.694

192.105

120.574

108.307
10.000

Adiantamentos a fornecedores

2.000

2.000

Estoques – Reversão de custos com distratos

6.505

13.035

-

251

116

63

Total

276.988

154.292

161.064

Circulante

211.721

59.435

67.756

65.267

94.857

93.308

Juros capitalizados

Não circulante

A classificação dos terrenos para futuras incorporações entre o ativo circulante e o não circulante é
realizada mediante a expectativa de prazo para o lançamento dos empreendimentos imobiliários,
revisada periodicamente pela Administração. Os imóveis em construção e imóveis concluídos são
classificados no ativo circulante, tendo em vista a sua disponibilidade para venda.
Os custos financeiros de financiamentos são capitalizados em “Imóveis a comercializar” das obras em
andamento e realizados ao resultado na rubrica “custo dos imóveis vendidos” de acordo com as unidades
vendidas.
A seguir demonstramos a movimentação dos juros capitalizados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017:
31/12/2019

31/31/2018

31/12/2017

Saldo nos estoques no início do exercício

116

63

72

Juros incorridos no exercício

711

508

81

(576)

(455)

(90)

251

116

63

Apropriação dos encargos financeiros aos custos das vendas
Saldo nos estoques no fim do exercício

7. Partes relacionadas
Os saldos de partes relacionadas são registrados com base nos valores contábeis e estão assim
apresentadas no passivo circulante:
31/12/2019
Mútuo financeiro (a)
Dividendos a pagar (b)
Total

375

31/12/2018

31/12/2017

1.222

-

1.696

402

-

-

1.624

-

1.696
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(a) Mútuos financeiros
Índice de
Mutuária

Mutuante

correção

Tipo de
Vencimento

Relacionamento

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

110% do CDI

Lavvi (i)

Cyrela Brazil Realty

ou CDI + 1%

S.A. Empreend e

a.a., o que for

Participações

menor

10/05/2029

Sócia

1.222

-

-

-

-

Sócia

-

-

848

-

-

Sócia

Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreend e
Lavvi (ii)

Participações
RH Empr. Imob.

Lavvi (ii)

Ltda

Total

(i)

-

-

848

1.222

-

1.696

Contrato firmado em 10 de maio de 2019, com a liberação de R$ 4.167 como forma de financiar
de parte da aquisição de 40% CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda, subsidiária da
Cyrela Brazil Realty S/A. Empreendimentos e Participações (Cyrela), pela Lavvi. Entre as
condições de amortização, a Cyrela poderia reter a parcela de 20% de direito da Lavvi
Empreendimentos Imobiliários Ltda. para amortização imediata do mútuo. Em 18 de fevereiro de
2020 ocorreu a quitação do saldo remanescente, não havendo mais nada em aberto quanto a
esse mútuo na data e aprovação dessas demonstrações financeiras combinadas.

(ii) Em 09 de maio de 2017, a Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. adquiriu 100% das quotas
da Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo 50% da Cyrela e 50% da RH. O preço
de aquisição na cessão foi transferido para conta de adiantamento para futuro aumento de
capital, e capitalizado em 31 de outubro de 2019.
Nas operações de mútuos financeiros há pagamento de remuneração, pelo Grupo, com base
em índices acordados entre as partes, não havendo, por consequência, prejuízos à eventuais
acionistas não controladores nem em prejuízo do Grupo ou favorecimento de controladora.
As remunerações previstas são definidas com base na remuneração que teria numa aplicação
financeira que usualmente é feita pelas partes relacionadas envolvidas e à época da operação.
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos contratos de mútuos:
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Liberações

4.167

(-) Amortização principal

(2.988)

Juros incorridos

130

(-) Juros pagos

(87)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

376

1.222
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(b) Dividendos a Pagar
Trata-se de saldo a pagar a sócios da Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
propostos ao longo do exercício de 2019 (com base nas respectivas demonstrações financeiras
societárias).
(c) Remuneração de pessoal-chave da Administração
Até 31 de dezembro de 2019, a diretoria do Grupo era exercida por representantes da sócia RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por esse motivo, durante os exercícios de 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, os diretores não receberam pró-labore ou outra remuneração
das entidades do Grupo.
(d) Contratos de prestação de serviço
O Grupo firmou em outubro de 2017, contrato de prestação de serviços, em regime de preço
fechado, com a Cyrela Construtora Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, para administração e manutenção da obra do Nativ Tatuapé,
empreendimento lançado pelo Grupo em maio de 2019. Os valores são devidos e registrados na
medida do custo incorrido da obra e apurados por meio de medições mensais. O custo
correspondente a esse contrato registrado no resultado do exercício de 2019 foi de R$675 (não
ocorreram custos dessa natureza nos exercícios de 2018 e 2017).
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378
Coligada
Combinada
Combinada

CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (i)

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

LV Construção Empreitada Ltda.

Controlada

Controlada

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

Lavvi Milao Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Controlada

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Controlada

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controladora

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Definição

Entidades

50,98%

70,00%

40,00%

99,99%

99,99%

80,00%

99,99%

99,99%

80,00%

94,00%

99,99%

-

(%) Particip.

188.433

24.742

39.006

10

108.234

54.624

617

1.181

50.149

66.059

15.183

160.140

Ativo

67.772

10.774

11.906

-

91.413

20.970

490

677

30.601

37.377

4.267

56.979

Passivo

107.027

9.990

14.324

10

17.454

19.336

(12)

(29)

13.376

5.776

4.413

58.925

PL antes
do resultado

Balanço patrimonial – 31/12/2019

As principais informações das entidades controladas pela Lavvi e àquelas entidades incluídas para fins de apresentação dessas demonstrações financeiras
combinadas são apresentadas a seguir:

8. Investimentos

36

13.634

3.978

12.776

-

(633)

14.318

139

533

6.172

22.906

6.503

44.236

Resultado
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Combinada

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Combinada

LV Construção Empreitada Ltda.

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

50,98%

99,99%

99,99%

99,99%

80,00%

94,00%

99,99%

-

(%) Particip.

50,98%

70,00%

99,99%

80,00%

99,99%

99,99%

80,00%

94,00%

99,99%

-

(%) Particip.

185.312

-

88

21.737

3.410

768

10.623

9.854

Ativo

195.626

37.999

11

453

246

444

50.737

10.843

12.365

49.893

Ativo

104.968

9.675

11

451

(14)

(462)

(1.018)

4.562

3.756

27.684

PL antes
do resultado

74.629

25

171

20.690

26

18

6.667

2.689

Passivo

107.914

-

-

1.057

3.488

764

2.547

11.251

do resultado

PL antes

Balanço patrimonial – 31/12/2017

83.750

14.157

-

4

258

84

33.117

6.641

6.817

2.287

Passivo

2.769

(25)

(83)

(10)

(104)

(14)

1.409

(4.086)

Resultado

6.908

14.167

-

(2)

2

822

18.638

(360)

1.792

19.922

Resultado
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Em 02 de janeiro de 2020 ocorreu a terceira alteração contratual da Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em virtude de os quotistas buscarem a melhor
estratégia de negócio e envolvimento da Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da investida, o controle foi retomado pela Lavvi (tendo sido controlada
pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1o de janeiro de 2020).

Controlada

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

(i)

Controlada
Controlada

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (i)

Controlada

Combinada

Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (i)

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Controlada

Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

LV Construção Empreitada Ltda.

Controlada

Controlada

Lior Consultoria Imobiliária Ltda.

Controladora

Controlada

Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Controlada

Apolo-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Definição

Controladora

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Entidades

Definição

Entidades

Balanço patrimonial – 31/12/2018

A seguir estão detalhadas as principais informações sobre coligada, referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019:
(%)
Investimentos

PL Antes do

Equivalência

Particip.

Ativo

Passivo

Resultado

Resultado

Investimento

Patrimonial

40,00%

39.006

11.906

14.324

12.776

10.840

5.111

CBR 025 Emp
Imob Ltda

A movimentação dos investimentos em coligadas está apresentada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2018

-

Adição de investimentos - compra de participação societária (*)

7.905

Adição de investimentos - aporte de capital e AFAC

1.696

Dividendos distribuídos

(3.872)

Resultado de equivalência patrimonial

5.111

Saldo em 31 de dezembro de 2019

10.840

(*) Em 10 de maio de 2019, a Lavvi adquiriu 40% da CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda., da
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, pelo valor de R$8.334, a perda gerada
na transação de R$429 foi registrada como transação de capital no patrimônio líquido.

9. Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil
a)

Empréstimos e financiamentos

Descrição

Banco

Juros

Crédito com Garantia

Bancos

8% a 8,3%

hipotecária -Patrimônio

Bradesco S.A.,

na fase de

de Afetação (i) e

Itaú S.A. e Safra

construção

outros

S.A.

e 12% após

CCB – Financiamento

Banco Alfa de

108% do

Imobiliário (ii)

Invest. S.A.

CDI

Vencimentos

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

10/05/2023

12.870

15.702

3.218

18/11/2022

50.074

-

-

62.944

15.702

3.218

Média de

Total
Circulante

12.944

82

18

Não circulante

50.000

15.620

3.200

(i)

Contratos firmados em 2017 e 2018, que preveem liberações de acordo com a evolução de
obras do Grupo. Até 31 de dezembro de 2019, o total de recursos liberados somava R$ 41.423.
Os recursos devem ser aplicados exclusivamente na construção dos empreendimentos
imobiliários.

(ii) Contrato firmado em 18 de novembro de 2019, no valor de R$ 50.000, que teve os recursos
totalmente liberados em 02 de dezembro de 2019, os quais devem ser utilizados para
investimentos, direto ou indireto, em empreendimentos imobiliários residenciais.
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Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos:
Ano

31/12/2019

Até 01 ano

31/12/2018

31/12/2017
18

12.944

82

De 01 a 02 anos

-

15.620

-

De 02 a 03 anos

50.000

-

3.200

Total

62.944

15.702

3.218

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Saldo em 31 de dezembro de 2016

-

Adições

3.200

Juros incorridos

51

Juros pagos

(33)

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições

3.218
12.420

Juros incorridos

548

Juros pagos

(484)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

15.702

Adições

75.736

Amortizações

(28.620)

Juros incorridos

2.530

Juros pagos

(2.404)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

62.944

Garantias
O contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária – patrimônio de afetação, prevê as
seguintes garantias:
Intervenientes/fiadores

Penhor

Hipoteca

Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e
Participações

Totalidade dos direitos creditórios decorrentes dos
compromissos de venda e compra de cada uma das
unidades do empreendimento.

Prédio e
respectivo
terreno

A CCB – Financiamento imobiliário, prevê o Aval da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos
e Participações.
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Covenants
A CCB – financiamento imobiliário, firmado com o Banco Alfa S.A., prevê o cumprimento, pela
Avalista (Cyrela), dos índices financeiros a seguir apresentados, a serem calculados
trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), com base em suas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas, sendo a primeira verificação com base no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019:
(Dívida líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido

= ou < que
0,80

(Total de Recebíveis + Imóveis a Comercializar)/(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar +
Custos e Despesas a Apropriar)

= ou > 1,5

Obrigações previstas nos respectivos contratos ou instrumentos, e/ou protestos
legítimos de título, e/ou, não cumprimento de qualquer decisão ou sentença, e/ou,
e/ou venda, transferência, desapropriação, arresto, sequestro ou penhora de ativos

= ou > 1,5 do
PL

Até a data de aprovação destas demonstrações financeiras combinadas, todos os covenants
relativos aos índices financeiros foram cumpridos.
b)

Arrendamento mercantil
31/12/2019
Provisão para pagamento de arrendamento
(-) Ajuste a valor presente

2.684
(1.156)

Saldo líquido

1.528

Circulante

420

Não circulante

1.108

A Lavvi Empreendimentos possui 02 contratos de arrendamentos para utilização de sala
comerciais, sede da Lavvi Empreendimentos, com vencimento previsto para 15 de outubro de
2021. Para efeito de mensuração do passivo de arredamentos, foi considerada a perspectiva e
capacidade da Lavvi Empreendimentos de proceder com a renovação dos contratos (tendo sido
considerado o prazo de 05 anos na adoção inicial). Os registros das parcelas vincendas desses
contratos foram efetuados com base no pronunciamento técnico NBC TG 06 (R2).
Para efeito de cálculo do ajuste a valor presente das parcelas a vencer do arrendamento de
direito de uso, foi utilizada a taxa média mensal de juros das operações equivalentes a 10,31%
ao ano (taxa incremental), obtida junto aos principais bancos nos quais a Lavvi possui
relacionamento.
Como garantia dos contratos e do exato cumprimento de todas as suas cláusulas e condições,
assinaram como fiadores, os administradores da Lavvi Empreendimentos.
Cronograma de vencimentos
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento do arrendamento mercantil:
A vencer em:

31/12/2019

Até 01 ano

420

De 01 a 02 anos

418

De 02 a 03 anos

435

De 03 a 04 anos

453

Após 04 anos

958

(-) Ajuste a valor presente

(1.156)

Total

1.528
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Movimentação do arrendamento mercantil
Conforme tabela a seguir apresenta:
Saldo em 31 de dezembro de 2018

-

Adoção inicial - NBC TG 06 (R-2)

1.577

Juros incorridos

336

Pagamentos

(385)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

1.528

As despesas com locações incorridas pelo Grupo referentes aos itens considerados como de
baixo valor (cremalheiras e gruas em nossas obras e equipamentos de informática, telefonia e
utensílios de copa de nosso escritório) foram de R$885, R$503 e R$139 em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, respectivamente, registradas na rubrica despesas administrativas e custos
dos imóveis vendidos, conforme o caso.

10. Contas a pagar por aquisição de imóveis
Referem-se aos terrenos adquiridos, objetivando o lançamento de novos empreendimentos, de forma
isolada ou com a participação de terceiros, e são classificados assim:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Permutas Financeiras

20.736

24.286

-

Compromissos em moeda corrente

24.683

-

10.100

Contratos de SCPs

29.838

33.840

35.787

Total

75.257

58.126

45.887

Circulante

45.791

10.047

10.800

Não circulante

29.466

48.079

35.087

Permutas financeiras são compromissos a pagar vinculados diretamente com os recebíveis de obras em
andamento, representado por percentual sobre as parcelas recebidas, liquidas de impostos. Parte destes
compromissos são reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades
não comercializadas.
Compromissos em moeda corrente representa obrigações do Grupo que serão pagos conforme o
vencimento, e possuem correção pelo IGPM e INCC.
O Grupo através de suas controladas adquiriu terrenos com obrigações previstas em contratos de
Sociedades em Cota de Participação (SCPs), sendo o pagamento decorrente do percentual recebido das
parcelas de unidades comercializadas, líquidas dos impostos. Parte destes compromissos são
reconhecidos pelo valor justo, decorrente do percentual sobre o VGV das unidades não comercializadas.
Cronograma de vencimentos:
A vencer em:

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Até 01 ano

45.791

10.047

10.800

De 01 a 02 anos

13.757

14.348

8.054

De 02 a 03 anos

5.165

26.485

12.644

Mais de 03 anos

10.544

7.246

14.389

Total

75.257

58.126

45.887

Circulante

45.791

10.047

10.800

Não circulante

29.466

48.079

35.087

383

41

11. Adiantamentos de clientes

Por recebimentos das vendas de imóveis

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

35.217

15.519

6.200

Adiantamentos de clientes – permutas

120.470

44.683

45.329

Total

155.687

60.202

51.529

Circulante

133.172

37.687

23.600

22.515

22.515

27.929

Não circulante

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes forem superiores aos valores reconhecidos de receitas.
Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do reconhecimento inicial, ou na data que for possível tal avaliação.
Os Adiantamentos de clientes, originados pela permuta física a valor justo na compra de terrenos, serão
reconhecidos ao resultado mediante o mesmo procedimento de reconhecimento das receitas de vendas
pelo POC, conforme procedimentos descritos na Nota Explicativa no 3.14. A parcela não apropriada é
classificada no passivo circulante.

12. Outras contas a pagar
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Obrigações em contratos de Sociedades em Cotas de
Participação - SCPs (i)

9.200

-

-

Demais obrigações (ii)

1.080

762

500

10.280

762

500

Circulante

1.080

762

500

Não circulante

9.200

-

-

Total

(i)

Representam contratos firmados entre uma controlada (sócia ostensiva) do Grupo e investidores
(sócios participantes), com o objetivo de financiar a aquisição de imóveis em troca de participação no
VGV (líquido de impostos) do empreendimento a ser desenvolvido no local. As Sociedades em
Conta de Participação (SCPs) são acordos entre o Grupo (sócio ostensivo) e determinados
investidores (sócio participante) conforme previsto no artigo 991 do Código Civil. Os acordos
preveem que os sócios participantes terão o direito de receber (de acordo com a sua participação no
acordo) os valores recebidos pelas vendas de unidades imobiliárias, descontados dos impostos.

(ii) Representam, substancialmente, obrigações por devolução de valores pagos por clientes, em razão
de distrato de contratos de venda de unidades imobiliárias.

13. Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas,
que totalizaram, nas demonstrações financeiras, R$3.696 em 31 de dezembro de 2019, R$2.179 em
31 de dezembro de 2018 e R$839 em 31 de dezembro de 2017.
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A movimentação das provisões pode ser assim resumida:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (Não auditado)

-

Constituição de provisão

839

Saldo em 31 de dezembro de 2017

839

Constituição e atualização de provisão

1.354

Saldo em 31 de dezembro de 2018

2.193

Constituição e atualização de provisão

1.639

Saldo em 31 de dezembro de 2019

3.832

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as demandas judiciais para as quais se
constituiu provisão possuíam natureza tributária, exclusivamente. A Companhia não identificou outras
ações judiciais ou administrativas, de naturezas trabalhistas ou cíveis com perdas prováveis nos
respectivos períodos.
Ações com risco possível de perda
As entidades do Grupo não possuem causas com prognóstico de perda possível em andamento a serem
divulgadas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

14. Tributos com recolhimento diferido
a)

A composição do saldo dos impostos e contribuições diferidos são como segue:
31/12/2019

31/12/2018

IRPJ – diferido

2.235

1.624

427

CSLL – diferida

1.217

880

224

31/12/2017

Diferenças Temporárias - RET:

PIS – diferido
Cofins – diferido
(-) Provisão para distrato

635

454

126

3.155

2.197

580

(50)

(581)

-

7.192

4.574

1.357

Circulante

4.133

2.251

620

Não circulante

3.059

2.323

737

O recolhimento efetivo desses tributos ocorre em prazo equivalente ao do recebimento das
parcelas de vendas.
b)

Reconciliação do IRPJ e da CSLL – correntes e diferidos
31/12/2019
Resultado antes do IRPJ e da CSLL
Alíquota - 34%

31/12/2018

31/12/2017

70.269

38.152

(102)

(23.891)

(12.972)

35

Equivalência patrimonial e outros resultados com
investimentos

1.738

-

-

Créditos fiscais não constituídos

(2.762)

(2.442)

(1.795)

Efeito do resultado das empresas tributadas pelo lucro
presumido/RET

19.319

12.275

656

Total das despesas com Imposto de Renda e
Contribuição social

(5.596)

(3.139)

(1.104)

Correntes

(1.227)

(1.397)

(649)

Diferidos

(4.369)

(1.742)

(455)

Total

(5.596)

(3.139)

(1.104)

A Lavvi optou pelo sistema de apuração pelo lucro real e não registrou créditos tributários,
reconhecendo-os apenas quando há perspectiva de realização de resultados tributáveis futuros.
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As diferenças temporárias dos tributos sobre o lucro das investidas, no lucro presumido/RET,
estão assim compostas:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017
33.924

Base - RET

179.799

114.340

Alíquota nominal - RET

4,0%

4,0%

4,0%

Passivo diferido

7.192

4.574

1.357

15. Receitas de vendas a apropriar e custos orçados de imóveis vendidos a
apropriar
Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 da INBC TG 02 e ao ofício circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14, o resultado das operações imobiliárias é apropriado
com base no custo incorrido, assim sendo, o saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda
não concluídas está refletido parcialmente nas demonstrações financeiras combinadas do Grupo,
uma vez que o seu registro contábil reflete a receita reconhecida, líquida das parcelas já recebidas.
As receitas a serem apropriadas decorrentes de unidades imobiliárias vendidas de empreendimentos em
construção (não concluídos) e os respectivos compromissos de custos a serem incorridos com relação às
unidades imobiliárias vendidas não estão refletidos nas demonstrações financeiras.
a)

Resultado de vendas de imóveis a apropriar
31/12/2019
Vendas contratadas de imóveis dos empreendimentos
em andamento
Receita bruta apropriada com venda de imóveis

31/12/2017

756.811

475.293

189.780

(433.957)

(277.646)

(85.802)

Provisão para distrato - efeito em receitas
Receita a apropriar com venda de imóveis
Custos orçados dos imóveis vendidos
Custos incorridos - apropriados

31/12/2018

(2.936)

(2.861)

-

319.918

194.786

103.978

470.697

303.203

127.550

(269.472)

(180.445)

(58.865)

Provisão para distrato - efeito em custos

(1.789)

(1.803)

-

Compromissos com custos orçados a apropriar

199.436

120.955

68.685

Resultados de vendas de imóveis a apropriar

120.482

73.831

35.293

A receita de imóveis vendidos a apropriar está mensurada pelo valor nominal dos contratos,
acrescido das atualizações contratuais e deduzido de rescisões, líquida da parcela de receita
apropriada, e não contempla ajuste a valor presente tampouco impostos incidentes.
Os custos orçados dos imóveis vendidos a apropriar não contemplam encargos financeiros,
os quais são apropriados aos imóveis a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis
vendidos), proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas, à medida que são incorridos,
tampouco provisão para garantia, a qual é apropriada às unidades imobiliárias vendidas à
medida da evolução financeira da obra.
b)

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

Custo incorrido de obra das unidades em estoque

31/12/201

31/12/201

31/12/201

9

8

7

22.422

14.741

3.972

Custo orçado total de obra a incorrer das unidades em
estoque

29.224

25.989

44.864

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

51.646

40.730

48.836

Os valores acima apresentados não contemplam custos financeiros capitalizados e provisões
para garantias a incorrer.
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c)

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos no “Patrimônio de Afetação”,
em observância à Lei no 10.931/04.

16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social é determinado com a combinação do capital social da Lavvi e 50,98% do capital
social da Vinson, conforme demonstrado a seguir:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (i)

45.004

10

10

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ii)

57.940

57.940

57.940

102.944

57.950

57.950

Total

(i)

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 o capital social da Lavvi subscrito e integralizado
é de R$45.004, R$10 e R$ 10, respectivamente, composto por 45.004 (quarenta e cinco mil
e quatro), 10 (dez) e 10 (dez), quotas no valor unitário de R$1,00 real cada,
respectivamente. Em 31 de outubro de 2019, houve o aumento de capital da Lavvi em
R$44.994, com a emissão de 44.994 novas quotas, sendo 40.494 quotas ordinárias e 4.500
quotas preferenciais, ao valor unitário de R$1,00 real cada.

(ii) Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 o capital social da Vinson subscrito e
integralizado é de R$113.664, composto por 113.664 (cento e treze mil, seiscentos e
sessenta e quatro), quotas no valor unitário de R$1,00 real cada.
Aumento de capital com restruturação societária
A reestruturação de capital ocorrida em 02 de janeiro de 2020 (Nota Explicativa no 28), mediante
a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson pelas sócias quotistas Cyrela e RH,
resultou num aumento na Lavvi de R$61.513, com a emissão de 61.513 novas quotas,
com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.362 quotas ordinárias e 6.151 quotas
preferenciais, passando o capital social da Lavvi de R$45.004 para R$106.517 naquela data,
dividido em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais. Para
apuração do aumento de capital e conferência dos bens foi considerado 50,98% do patrimônio
líquido da Vinson em 31 de dezembro de 2019, apresentado nessas demonstrações da mutação
do patrimônio líquido combinado.
b)

Transação de capital
Conforme apresentado na Nota Explicativa no 8 foram reconhecidos os ganhos e perdas nas
transações entre sócios de compra e venda de participações em sociedades controladas.

c)

Lucro (prejuízo) por quota
O lucro (prejuízo) básico por quotas é calculado por meio da divisão do resultado do exercício
atribuído aos sócios controladores, pelo número médio ponderado quotas em circulação no
período.
Não há outros instrumentos patrimoniais ou de dívida com efeito diluidor do capital, portanto,
o lucro (prejuízo) diluído por quota é compatível com o lucro básico por quota.
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O quadro a seguir apresenta o cálculo do lucro (prejuízo) por quotas:
Básico/diluído

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

51.187

23.444

(2.673)

105.834

105.834

105.834

0,48

0,22

(0,03)

Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos sócios
controladores
Número médio ponderado de quotas em circulação (em
milhares)
Lucro (prejuízo) básico e diluído por quotas,
expresso em reais

Em 02 de janeiro de 2020, houve o aumento de capital da Lavvi Empreendimentos Imobiliários
Ltda. para R$106.517 dividido em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652
quotas preferenciais, como resultado da reestruturação societária descrita na Nota Explicativa no
28. Desta forma, os lucros (prejuízos) por quotas nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 foram
calculados, de forma retrospectiva com base na média ponderada de quotas entre 1o de janeiro
de 2020 a 30 de junho de 2020, de forma a refletir o efeito das quotas em circulação em 30 de
junho de 2020 – último fechamento disponível antes da aprovação para emissão das presentes
demonstrações financeiras combinadas.
Em 19 de junho de 2020, houve a transformação da Lavvi para sociedade anônima, como
mencionado na Nota Explicativa no 28. Naquela data, as quotas em circulação em 31 de
dezembro de 2019 foram substituídas por ações à razão de 1 quota para cada 1 ação ordinária.
Portanto, o lucro por quota nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 são comparáveis com o lucro
por ações, após a substituição.
d)

Dividendos distribuídos
O Grupo Lavvi Empreendimentos distribuiu dividendos no montante de R$3.734 em 2019, sendo
R$2.361 ao sócio RH Empreendimentos Imobiliários, R$1.293 ao sócio Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimento e Participações e R$80 ao sócio Moshe Horn, desproporcionalmente.
Em 2018 o Grupo Lavvi Empreendimentos distribuiu dividendos no montante de R$3.128,
sendo R$1.211 ao sócio RH Empreendimentos Imobiliários e R$1.917 ao sócio Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimento e Participações, desproporcionalmente (com base nas respectivas
demonstrações financeiras societárias).

17. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:

Venda de imóveis

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

266.637

204.352

75.328

Ajuste a valor presente

(310)

(5.383)

(1.395)

Serviços prestados

1.260

1.820

-

Reversão (provisão) para distratos

8.053

(8.597)

-

179

204

-

(7.640)

(6.396)

(1.885)

268.179

186.000

72.048

Receita de indenização por distrato
Deduções da receita bruta
Receita líquida operacional
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18. Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
A composição do custo dos imóveis vendidos e serviços prestados classificados por natureza estão
demonstrados a seguir:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(169.959)

(135.587)

(56.050)

-

-

(186)

Provisão (reversão) para distrato

(6.677)

6.140

-

Garantia de obra

(1.377)

(820)

(6)

(178.013)

(130.267)

(56.242)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Custo dos imóveis vendidos
Custo dos serviços prestados

Total

19. Despesas administrativas

Despesas com pessoal

(692)

(291)

(110)

(6.191)

(5.263)

(3.479)

Depreciação

(393)

(168)

(111)

Manutenção e utilidades

(607)

(886)

(1.238)

Legais e cartoriais

(639)

(266)

(228)

Demais despesas

(287)

(284)

(76)

(8.809)

(7.158)

(5.242)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Serviços de terceiros

Total

20. Despesas comerciais

Despesas com vendas

(3.113)

(2.246)

(896)

Marketing, propaganda e comunicação

(4.401)

(3.271)

(4.784)

Despesas com estande

(8.657)

(4.461)

(3.985)

(91)

(436)

(969)

(16.262)

(10.414)

(10.634)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Provisão para contingência

(1.639)

(1.354)

(839)

Outras receitas (despesas)

265

18

(54)

(1.374)

(1.336)

(893)

Outras despesas
Despesas comerciais

21. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Total
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22. Receitas (despesas) financeiras, líquidas
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2.612

1.594

677

217

111

42

3

96

243

2.832

1.801

962

Juros sobre empréstimos e financiamentos

(631)

(144)

(41)

Despesas bancárias

(283)

(99)

(40)

Variação de monetária

(449)

(212)

-

(18)

(7)

-

Rendimentos sobre aplicações financeiras
Juros recebidos
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras

Cofins/Pis sobre receitas financeiras
Outras despesas financeiras
Despesas financeiras
Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(14)

(12)

(20)

(1.395)

(474)

(101)

1.437

1.327

861

23. Transações que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, o Grupo realizou as
seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto, não foram
apresentadas nas demonstrações do fluxo de caixa, conforme abaixo:
31/12/2019
Transações entre sócios
Adiantamentos de clientes – permutas realizadas no período
Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de capital
Efeitos da adoção inicial da NBC TG 06 (R2) – Arrendamentos
(IFRS 16), conforme divulgado nas Notas Explicativas no 3.22 e no 9 b).

31/12/2018

31/12/2017

(71)

68

-

118.361

15.084

10.580

32.857

-

-

1.577

-

-

24. Compromissos
Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo possui instrumentos particulares para aquisição de terrenos com a
promessa de permutas por unidades imobiliárias. Os referidos contratos possuem condições resolutivas
ao exclusivo critério do Grupo e/ou suspensivas, relacionadas às aprovações e regularizações que não
estão sob o controle do Grupo e que precisam ser superadas para a concretização da transação.

25. Segmentos operacionais
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como incorporação imobiliária. O Grupo está
organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins
operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.
Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:


Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de produtos, marcas ou
canais de venda;



As operações trabalham para mais do que um empreendimento;



As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas em estudos que demonstram oportunidades de
mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal, por exemplo.
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26. Seguros
As entidades do Grupo mantêm seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos sobre
ativos e/ou responsabilidades:
As coberturas de seguros são as seguintes:
Risco de engenharia – cobertura de R$ 221.704 para: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no
canteiro de obras, tais como danos da natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios,
alagamentos, terremotos entre outros, danos inerentes a construção, emprego de materiais defeituosos
ou inadequados, falhas na construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos
causados por erros de projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos
greves etc.
Garantias contratuais com setor público: cobertura básica de R$ 54.973.
Risco de Responsabilidade Civil (RC) Geral: cobertura básica de R$ 18.000.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho/2020 e
junho/2023.

27. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
O Grupo administra o capital, para assegurar a continuação de suas atividades normais, ao
mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em
suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (empréstimos e
financiamentos detalhados na Nota Explicativa no 9, deduzidos pelo saldo de caixa e
equivalentes de caixa na Nota Explicativa no 4) e pelo patrimônio líquido do Grupo (que inclui
capital, reservas de lucros e participações de acionistas não controladores).
O Grupo não está sujeito a nenhum requerimento externo sobre o capital.

b)

Categorias de instrumentos financeiros
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

76.500

38.149

18.704

548

4.763

3.962

201.213

121.259

41.561

64.472

15.702

3.218

4.995

5.903

1.522

24.683

-

10.100

1.624

-

1.696

Contas a pagar por aquisição de imóveis - Permutas
financeiras

20.736

24.286

-

Contas a pagar por aquisição de imóveis - SCPs

29.838

33.840

35.787

Custo amortizado:
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber de clientes
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis - Compromissos em
moeda corrente
Partes relacionadas
Valor justo:
Passivos financeiros
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c)

Objetivos da gestão do risco financeiro
O Grupo monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses riscos
destacam-se risco de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco de liquidez.
O principal objetivo é manter a exposição do Grupo a esses riscos em níveis mínimos,
utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e controlando riscos
de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
O Grupo dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de empreendimentos
imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais como
interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades do Grupo são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:


A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;



Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeiramente ou
economicamente;



O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;



Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande empresa do
setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras empresas que atuam no setor;



Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;



Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades do Grupo, bem como a sua localização;



As margens de lucro do Grupo podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;



As oportunidades de incorporação podem diminuir;



A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;



Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo. A entidades
do Grupo possuem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores
devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel,
a sua venda em condições satisfatórias;



Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;



A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.
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O Grupo atua na administração dos riscos mencionados através de processos e controles
implementados em cada área envolvida. Em relação aos processos e controles considera que
os níveis de aprovação e segregação de funções são suficientes para garantir o monitoramento
das operações, cumprimento das exigências regulatórias e legais, documentação apropriada
dos procedimentos, aprovações mediante estudos e análises preparados na periodicidade
estabelecida.
e)

Exposição a riscos cambiais
O Grupo não está diretamente exposto aos riscos cambiais por não possuir transações em
moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
O Grupo apresenta abaixo as informações suplementares sobre seus instrumentos financeiros
que são requeridas pela Instrução CVM no 475/08, especificamente sobre a análise de
sensibilidade complementar à requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar, o Grupo adotou as seguintes
premissas, definidas na Instrução CVM no 475/08:


Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para as Entidades do Grupo, e que é referenciado por fonte externa
independente (Cenário I);



Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e



Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pelas entidades do Grupo.

A partir do cenário provável para o CDI acumulado para os próximos 12 meses, foram definidos
cenários com deteriorações de 25% e 50%, para os ativos financeiros. Definiu-se a taxa
provável para o CDI acumulado para os próximos 12 meses de 4,15% ao ano com base nas
taxas referenciais de “swap” pré x DI de um ano divulgadas pela BM&FBOVESPA e cenários
alternativos considerando o CDI de 3,11% ao ano e 2,08% ao ano.
2019
Transação
Empréstimos e
financiamentos em CDI

Risco

Negativo

Despesa financeira

50.074

Cenário I

Variação

Variação

provável

De 25%

De 50%

CDI a 4,48%

CDI a 5,60%

CDI a 6,72%

2.244

2.805

3.366

CDI a 4,48%

CDI a 3,36%

CDI a 2,24%

2.244

1.683

1.122

Empréstimos e
financiamentos em CDI

Positivo

Despesa financeira

50.074

Para elaboração da análise considerou-se a taxa efetiva dos empréstimos de 31 de dezembro
de 2019 como sendo 4,48%.
Essas análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM no 475/2008,
tendo como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de mercado sobre cada
instrumento financeiro do Grupo. No entanto, a liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade que está
contida no processo utilizado na preparação dessas análises.
g)

Gestão de risco de liquidez
O Grupo gerencia o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de crédito bancárias julgadas
adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e do fluxo de caixa real e da
combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
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Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo projetou o fluxo de caixa contratual não descontado das
obrigações acrescendo às amortizações os juros contratuais e os vencimentos destas
obrigações:
Instrumento

h)

Até 01 ano

De 02 a 03 anos

Total

Empréstimos e financiamentos e arrendamentos

13.364

51.108

64.472

Contas a pagar por aquisição de imóveis

45.791

29.466

75.257

Concentração de risco
O Grupo e suas controladas mantêm contas correntes bancárias e aplicações financeiras em
instituições financeiras aprovadas pela Administração, de baixo risco e atreladas ao CDI.
O saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não existe um cliente que
represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional líquida, nem do saldo a
receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros do Grupo em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, que se encontram registrados pelo custo amortizado, de acordo com a Nota
Explicativa no 26 (b), aproximam-se do valor justo, uma vez que a natureza e a característica
das condições contratadas se assemelham àquelas disponíveis no mercado nas datas das
demonstrações financeiras.
O saldo de equivalentes de caixa, bem como o caixa restrito, é indexado ao CDI; portanto,
os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos financeiros.
Hierarquia de valor justo
O Grupo utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos
financeiros pela técnica de avaliação:

 Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
passivos.

 Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços).

 Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (“inputs” não observáveis).
Durante os exercícios de 2019, 2018 e 2017, o Grupo não possuía instrumentos financeiros
derivativos e/ou transações envolvendo derivativos embutidos.

28. Eventos subsequentes
Aumento de capital e reestruturação societária
Em 02 de janeiro de 2020, a Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. registrou a segunda alteração e
consolidação de seu contrato social, naquele ato foi deliberado o aumento de capital social da Lavvi em
R$61.513, mediante a emissão de 61.513 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo
55.362 quotas ordinárias e 6.151 quotas preferenciais, passando o capital social para R$ 106.517
dividido em 106.517 quotas, sendo 95.865 quotas ordinárias e 10.652 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas acima emitidas, totalmente
integralizadas, mediante a conferência de 58.458 quotas de emissão da Vinson Empreendimentos
Imobiliários Ltda. - sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo. A partir deste ato societário,
a Lavvi passou a deter o controle da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Ato contínuo, as quotistas Cyrela e RH cederam e transferiram, em razão da compra e venda de quotas,
6.151 quotas preferenciais ao sócio Moshe Horn. Cyrela e RH renunciaram aos seus direitos de
preferência.
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Transferência de Controle de Sociedade Investida
Em 02 de janeiro de 2020, houve a terceira alteração contratual da Lavvi Paris Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio e envolvimento da
Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da investida, o controle foi retomado pela Lavvi (tendo
sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1o de janeiro de 2020).
Transformação da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. em sociedade anônima
Em 19 de junho de 2020, a Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. registrou sua terceira alteração e
consolidação do contrato social, tendo sido deliberada sua transformação em sociedade anônima de
capital fechado, sendo que as 95.864.986 quotas ordinárias e as 10.651.666 quotas preferenciais foram
convertidas, respectivamente, em 106.516.652 ações ordinárias, mantendo-se o mesmo valor nominal de
R$1,00 cada. Com a transformação, a Companhia passou a ser denominada como Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S. A.
*
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10.830.108/0001-65
13/01/2020
Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, (ii) auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 (iii)
auditoria das demonstrações financeiras combinadas do Grupo Lavvi referentes aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017; e (iv) auditoria demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo Lavvi
referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020.; (v) revisão especial das informações contábeis
intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, preparadas de acordo com o CPC 21
(R1) - Demonstração Intermediária e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standard
Board - IASB, referentes aos trimestres findos em 31 de março de 2019, 30 de junho de 2019 e 31 de março de 2020; e (vi)
revisão especial das informações contábeis intermediárias combinadas do Grupo Lavvi referentes ao período de seis meses
encerrados em 30 de junho de 2019 e (viii) emissão de Cartas de Conforto no âmbito da oferta pública inicial de ações de
emissão da Companhia e emissão de carta de conforto em conexão com oferta privada de ações no exterior para investidores
qualificados.
Não aplicável, pois não houve pagamento de remuneração aos auditores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019.
Não aplicável, pois não houve substituição do auditor.
Não aplicável, pois não houve substituição do auditor.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Maria Aparecida Regina Cozero Abdo

01/01/2017

212.948.698-33
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Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, Cidade Monções, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04571-900, Telefone (011) 38865100, e-mail: maria.regina@br.gt.com

Endereço

Grant Thornton Auditores Independentes

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

1127-4

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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2,499665
0,270699
0,27

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

28.834.000,00

Resultado Líquido
106.516.652

38.537.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

93.743.000,00

602.104.000,00

Ativo Total

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

266.256.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

1,10

1,104558

2,566954

45.003.540

49.709.000,00

69.312.000,00

193.804.000,00

365.872.000,00

115.522.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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2.362,80

2.362,800000

5.138,200000

10.000

23.628.000,00

26.539.000,00

84.733.000,00

106.235.000,00

51.382.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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-410,70

-410,700000

788,700000

10.000

-4.107.000,00

3.268.000,00

10.140.000,00

41.771.000,00

7.887.000,00

Exercício social (31/12/2017)

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 – Medições não contábeis
Entendemos que as medições não contábeis apresentadas abaixo são apropriadas para o melhor
entendimento de nossa atividade e de nossa geração de caixa, sendo essas medidas não contábeis,
inclusive, uma das formas utilizadas por nossa administração para avaliação de nossa performance.
As informações dessa seção foram extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia. Para informações financeiras combinadas do Grupo Lavvi, vide o item 3.9 deste
Formulário de Referência.
a. Valor das medições não contábeis;
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada
(“Instrução CVM 527”) e consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado (reduzido) pelo resultado
financeiro, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e por depreciação e amortização
(“EBITDA”).
O EBITDA Ajustado é o EBITDA acrescido dos custos dos encargos financeiros dos financiamentos da
atividade imobiliária capitalizados (como custo dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a
proporcionalidade das unidades vendidas) (“EBITDA Ajustado”).
A Margem EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado consistem no EBITDA e no EBITDA Ajustado,
respectivamente, divididos pela receita operacional líquida (“Margem EBITDA” e “Margem EBITDA
Ajustado”, respectivamente).
O EBITDA, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas
contábeis reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”) nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) não são auditadas ou revisadas pelos auditores
independentes da Companhia, e não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não devem ser considerados como substitutos para o lucro (prejuízo) líquido, como indicadores do
desempenho operacional da Companhia e, portanto, não são substitutos do fluxo de caixa, de
indicador de nossa liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA e o EBITDA
Ajustado não possuem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA e EBITDA Ajustado
pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras companhias.
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Seguem abaixo os valores do EBITDA, do EBITDA Ajustado, da Margem EBITDA e da Margem EBITDA
Ajustado da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 e os
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de seis
meses findo em

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

30 de junho de
2020

2019

2019

2018

2017

EBITDA

30,7

21,5

53,2

24,4

(4,3)

EBITDA Ajustado

31,1

21,5

53,3

24,4

(4,3)

Margem EBITDA

32,8%

25,1%

27,5%

28,8%

-42,0%

Margem EBITDA Ajustado

33,1%

25,1%

27,5%

28,8%

-42,0%

(R$ milhões, exceto %)

ROAE (Return on Average Equity)
O ROAE (Return Average on Equity) é o lucro (prejuízo) líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio
(calculado pela média entre o Patrimônio Líquido do Exercício corrente com o Patrimônio Líquido do
Exercício anterior) da Companhia (“ROAE”).
O ROAE não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”), não é auditada ou revisada pelos auditores independentes da
Companhia, e não possui um significado padrão. Outras empresas podem calcular a ROAE de maneira
diferente da utilizada pela Companhia.
Seguem abaixo os valores do ROAE da Companhia em 30 de junho de 2020 e 2019 e em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 30 de junho de

ROAE

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

30,5%

59,6%

79,7%

(92,2%)

Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada
Os custos financeiros referentes aos financiamentos aplicados diretamente na atividade imobiliária
são capitalizados nos Custos de Imóveis Vendidos. Dessa forma, o Lucro Bruto Ajustado equivale ao
Lucro Bruto da Companhia com a exclusão dos efeitos dos custos financeiros referentes aos
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financiamentos da atividade imobiliária, incorporados ao Custo dos Imóveis Vendidos (“Lucro Bruto
Ajustado”), e oferece uma melhor percepção dos resultados operacionais da Companhia. Por sua vez,
a Margem Bruta Ajustada é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita
Operacional Líquida da Companhia (“Margem Bruta Ajustada”).
O Lucro Bruto Ajustado e a Margem Bruta Ajustada não são medidas de lucro em conformidade com
as práticas contábeis adotadas pelo BRGAAP e nem pelo IFRS, não são auditadas ou revisadas pelos
auditores independentes da Companhia, não possuírem um significado padrão, e não podem ser
comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Outras empresas
que utilizem Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada podem calcular essas medições de
maneira diferente da Companhia.
Seguem abaixo os valores do Lucro Bruto Ajustado e da Margem Bruta Ajustada da Companhia para
os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 e os exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de seis meses
findo em

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

30 de junho de
(R$ milhões, exceto %)

2020

2019

2019

2018

2017

Lucro Bruto Ajustado

38,9

31,7

69,4

26,5

3,3

41,5%

37,0%

35,8%

31,3%

32,2%

Margem Bruta Ajustada

Dívida (Disponibilidade) Líquida
A Dívida (Disponibilidade) Líquida equivale ao total da Dívida Bruta (conforme definida abaixo)
deduzida do saldo de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, classificados no circulante
e não circulante (quando aplicável) (“Dívida (Disponibilidade) Líquida”). A Dívida Bruta equivale à soma
dos empréstimos, financiamentos e arrendamentos circulantes e não circulantes (“Dívida Bruta”).
A Dívida (Disponibilidade) Líquida não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou
endividamento reconhecidas pelo BRGAAP, nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, não são auditadas ou
revisadas pelos auditores independentes da Companhia, e não possuem um significado padrão.
Outras empresas podem calcular a Dívida (Disponibilidade) Líquida de maneira diferente da utilizada
pela Companhia.

413

PÁGINA: 9 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

3.2 - Medições Não Contábeis

Seguem abaixo os valores da Dívida Líquida em 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2019, 2018
e 2017:

(R$ milhões, exceto %)

Em

Em

30 de junho de

31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

Dívida (Disponibilidade) Líquida

14,0

(10,0)

(20,1)

(4,9)

Dívida Bruta

51,6

56,0

-

-

b. Reconciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas:
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação de nosso EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e
Margem EBITDA Ajustado nos períodos abaixo indicados:

(Em milhares de
reais, exceto %)
Lucro (prejuízo)
líquido
(+)Resultado
financeiro líquido
(+)Imposto de
renda e
contribuição social
(+) Depreciação e
amortização
EBITDA

Período de seis meses findo
em

Exercício social encerrado em

30 de junho de

31 de dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

28.834,0

20.245,0

49.709,0

23.628,0

(4.107,0)

(526,0)

(637,0)

(907,0)

(773,0)

(331,0)

2.206,0

1.698,0

4.020,0

1.421,0

74,0

204,0

168,0

393,0

163,0

106,0

30.718,0

21.474,0

53.215,0

24.439,0

(4.258,0)

352,0

-

42,0

-

-

31.070,0

21.474,0

53.257,0

24.439,0

(4.258,0)

32,8%

25,1%

27,5%

28,8%

(42,0%)

33,1%

25,1%

27,5%

28,8%

(42,0%)

93.743,0

85.636,0

193.804,0

84.733,0

10.140,0

(+) Encargos
financeiros no
custo(1)
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA
Margem EBITDA
Ajustado
Receita
operacional líquida

¹ O encargos financeiros no custo são os encargos financeiros dos financiamentos à produção capitalizados no custo dos empreendimentos e que
originalmente afetam a margem bruta.
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ROAE (Return on Average Equity)
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do ROAE da Companhia para o período de seis meses findo
em 30 de junho de 2020 e os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 30 de junho de
(em

R$

mil,

exceto

porcentagens)

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

Lucro (prejuízo) líquido¹

58.298,0

49.709,0

23.628,0

(4.107,0)

Patrimônio Líquido Médio

190.889,0

83.452,0

29.634,5

4.453,5

ROAE

30,5%

59,6%

79,7%

(92,2%)

¹

( ) Lucro (prejuízo) líquido dos últimos 12 meses

Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada da
Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 e os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de seis meses

Exercício Social encerrado em em 31

findo em 30 de junho

de dezembro de

de
(em R$ mil, exceto porcentagens)

2020

2019

2019

2018

2017

Receita Operacional Líquida

93.743,0

85.636,0

193.804,0

84.733,0

10.140,0

Lucro Bruto

38.537,0

31.705,0

69.312,0

26.539,0

3.268,0

41,1%

37,0%

35,8%

31,3%

32,2%

352,0

-

42,0

-

-

38.889,0

31.705,0

69.354,0

26.539,0

3.268,0

41,5%

37,0%

35,8%

31,3%

32,2%

Margem Bruta
(+) Encargos financeiros
apropriados ao custo
Lucro Bruto Ajustado
Margem Bruta Ajustada
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Dívida (Disponibilidade) Líquida
A seguinte tabela apresenta uma reconciliação da nossa Dívida Líquida em 30 de junho de 2020, bem
como em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:
Em 30 de junho
2020

Em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

(valores expressos em R$ mil)
Empréstimos e financiamentos (circulante)

–

–

–

–

420

–

–

1.347

1.108

–

–

51.617

56.023

–

–

(37.645)

(66.017)

(20.052,0)

(4.902,0)

-

-

–

–

(66.017) (20.052,0)

(4.902,0)

(9.994)

(4.902,0)

Empréstimos e financiamentos (não
circulante)
Arrendamento (circulante)
Arrendamento (não circulante)
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Disponibilidades

4.495

50.000

50.000

132

(37.645)

Dívida (Disponibilidade) Líquida
c.

138

13.972

(20.052,0)

Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta

compreensão da condição financeira e do resultado das operações da Companhia:
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA, EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado são indicadores não
contábeis utilizados por nossa administração para avaliação do resultado de nossas operações, pois
facilita a análise comparativa de evolução operacional ao longo dos anos, uma vez que correspondem
a indicadores financeiros livres da influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e outros
impactos contábeis sem reflexo direto, no nosso entendimento, no fluxo de caixa.
Entendemos, ainda, que o EBITDA, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA e a Margem EBITDA
Ajustado são medições apropriadas para a correta compreensão dos nossos resultados porque no
seu cálculo, não são incluídas despesas de depreciação/amortização, de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e resultado financeiro, não sendo, portanto, afetado por flutuações
nas taxas de juros, alterações na carga tributária relativa à imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro, bem como pelos níveis de depreciação e amortização do ativo imobilizado, intangível
e direito de uso.
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ROAE (Return on Average Equity)
Entendemos que a medição do ROAE (Return on Average Equity) é útil para a avaliação do resultado
e do retorno da Companhia em relação aos seus investimentos, pois é uma ferramenta comparativa
significativa para mensurar o desempenho operacional e, assim, embasar determinadas decisões de
natureza administrativa.
Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada
Os custos financeiros referentes aos financiamentos aplicados diretamente na atividade imobiliária
são capitalizados aos Custos de Imóveis Vendidos. Dessa forma, o Lucro Bruto Ajustado, com a
exclusão dos efeitos destes custos financeiros, oferece uma melhor percepção dos resultados
operacionais da Companhia e uma visão mais clara aos investidores e terceiros sobre a Companhia.
Dívida (Disponibilidade) Líquida
Entendemos que a medição da Dívida (Disponibilidade) Líquida é útil na avaliação do grau de
endividamento da nossa Companhia em relação à nossa respectiva posição de caixa. Outras empresas
podem calcular a Dívida (Disponibilidade) Líquida de maneira diferente da utilizada pela nossa
Companhia.
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o

exercício

de

2019,

a

Valores

2018,

a

resultados da Companhia.

resultados da Companhia.

de

2019,

a

o

exercício

de

2018,

a

os saldos dos lucros apurados, após
serem feitas as deduções legais e

serem feitas as deduções legais e

contrato social da Companhia previa que

nos termos do Código Civil Brasileiro, e o

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

os saldos dos lucros apurados, após

contrato social da Companhia previa que

exercício

últimos

o

a conta de reserva de lucros.

a conta de reserva de lucros.

Durante

que R$15.183 mil foram destinados para

que R$42.977 mil foram destinados para

76,2%

Companhia foi de R$19.922 mil, sendo

Companhia foi de R$44.236 mil, sendo

97,2%

dezembro de 2018, o lucro líquido da

dezembro de 2019, o lucro líquido da

No exercício social encerrado em 31 de

deliberarem sobre a destinação dos

deliberarem sobre a destinação dos

No exercício social encerrado em 31 de

contrato social, autorizando os sócios

contrato social, autorizando os sócios

nos termos do Código Civil Brasileiro, e
lucros as previsões contidas em seu

nos termos do Código Civil Brasileiro, e o

exercícios

de

lucros as previsões contidas em seu

Companhia era uma sociedade limitada,

sociais

exercício

adotava como regras de retenção de

de

sobre

lucros

em

o

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

31/12/2018

adotava como regras de retenção de

dividendos para os três

Regras

distribuição

b.

totais declarados

aos

Percentuais

relação

a.ii.

retenções de lucros

a.i.

das

últimos

exercícios sociais

três
nos termos do Código Civil Brasileiro, e

Durante

os

sobre
Companhia era uma sociedade limitada,

Regras

retenção de lucros para

a.

31/12/2019

3.4 - Política de destinação dos resultados

o

exercício

de

2017,

a

o

exercício

de

2017,

a
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serem feitas as deduções legais e

os saldos dos lucros apurados, após

contrato social da Companhia previa que

nos termos do Código Civil Brasileiro, e o

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

-

se aplicaram as retenções de lucros.

apresentou lucro e, por esse motivo, não

dezembro de 2017, a Companhia não

No exercício social encerrado em 31 de

resultados da Companhia.

deliberarem sobre a destinação dos

contrato social, autorizando os sócios

lucros as previsões contidas em seu

adotava como regras de retenção de

nos termos do Código Civil Brasileiro, e

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

31/12/2017

420

distribuições

de

Periodicidade

dividendos

das

c.

a

o

exercício

de

2019,

a
o

exercício

de

2018,

a

participação

sócios quotistas no capital social.

a

dos

participação

sócios quotistas no capital social.

a

de

dos

forma

proporcional,

proporcional,

quanto

final do exercício social, tanto de forma

final do exercício social, tanto de forma

desproporcional

antecipação do lucro a ser apurado ao

antecipação do lucro a ser apurado ao
forma

de lucros já acumulados ou título de

de lucros já acumulados ou título de

de

momento, distribuições e pagamentos

momento, distribuições e pagamentos

quanto

podendo ser realizadas, a qualquer

podendo ser realizadas, a qualquer

desproporcional

ou para fins puramente de administração,

balanço intermediário, seja para fins

balanço intermediário, seja para fins

legais e fiscais, distribuição de resultados

poderia a qualquer momento levantar

poderia a qualquer momento levantar

ou para fins puramente de administração,

contrato social da Companhia previa que

contrato social da Companhia previa que

legais e fiscais, distribuição de resultados

nos termos do Código Civil Brasileiro, e

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

nos termos do Código Civil Brasileiro, e

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

mínimo aos sócios quotistas.

assegurada

mínimo aos sócios quotistas.

sendo

distribuição obrigatória de um lucro

não

sócios,

distribuição obrigatória de um lucro

a

sócios,

assegurada

destinados conforme aprovado pelos

destinados conforme aprovado pelos
sendo

contratuais e as amortizações seriam

contratuais e as amortizações seriam
não

31/12/2018

31/12/2019

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

não

sendo

assegurada

a

o

exercício

de

2017,

a

a

de
participação

quanto

sócios quotistas no capital social.

desproporcional

proporcional,
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dos

forma

final do exercício social, tanto de forma

antecipação do lucro a ser apurado ao

de lucros já acumulados ou título de

momento, distribuições e pagamentos

podendo ser realizadas, a qualquer

ou para fins puramente de administração,

legais e fiscais, distribuição de resultados

balanço intermediário, seja para fins

poderia a qualquer momento levantar

contrato social da Companhia previa que

nos termos do Código Civil Brasileiro, e

Companhia era uma sociedade limitada,

Durante

mínimo aos sócios quotistas.

distribuição obrigatória de um lucro

sócios,

destinados conforme aprovado pelos

contratuais e as amortizações seriam

31/12/2017

421

Lei das Sociedades por Ações, não há

distribuição

de

a

arbitrais
os

Para
nossos

mais

10.1(f) deste Formulário de Referência.

empréstimos e financiamentos, ver item

sobre

obrigatórios).

informações

mínimos

instrumento (exceto pelos dividendos

obrigações financeiras previstas naquele

ou

realize

caso

administrativas

Companhia

antecipado

dividendos e esteja em mora com as suas

decisões

vencimento

judiciais,

contratos,

por

à
pela Companhia possui hipótese de

Companhia,

aplicável

especial

Ainda,

determinado financiamento assumido

Companhia.

regulamentação

pela

dividendos

impostas

por legislação ou por

dividendos
restrições quanto à distribuição de

Salvo pelo disposto no Código Civil e na

de

à

distribuição

d. Eventuais restrições

31/12/2019

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

dividendos pela Companhia.

restrições quanto à distribuição de

Lei das Sociedades por Ações, não há

Salvo pelo disposto no Código Civil e na

31/12/2018

dividendos pela Companhia.
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restrições quanto à distribuição de

Lei das Sociedades por Ações, não há

Salvo pelo disposto no Código Civil e na

31/12/2017

422

exercício

de

2019,

a

pelo Contrato Social da Companhia.

formalmente

data

da

de

consultado

documento pode ser

computadores onde o

mundial

política, locais na rede

Companhia divulgue a

aprovação e, caso a

aprovação,

órgão responsável pela

aprovada, informando

sendo a destinação dos resultados regida

resultados

de
destinação de resultados formalizada,

o

destinação

Durante
Companhia não possuía uma política de

Se a Companhia

possui uma política de

e.

31/12/2019

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

o

exercício

de

2018,

a

pelo Contrato Social da Companhia.

sendo a destinação dos resultados regida

destinação de resultados formalizada,

Companhia não possuía uma política de

Durante

31/12/2018
o

exercício

de

2017,

a

pelo Contrato Social da Companhia.

PÁGINA: 18 de 361

sendo a destinação dos resultados regida

destinação de resultados formalizada,

Companhia não possuía uma política de

Durante

31/12/2017

423
88.000,00

Ordinária

Ordinária

88.000,00

Ordinária

184.800,00

Ordinária

88.000,00

92.400,00

Ordinária

Ordinária

92.400,00

Ordinária

53.422,84

92.400,00

Ordinária

Preferencial

92.400,00

05/06/2020

05/05/2020

Ordinária

26.711,42

Preferencial

06/04/2020

92.400,00

26.711,42

Preferencial

05/06/2020

Ordinária

26.711,42

Preferencial

05/05/2020

92.400,00

92.400,00

Ordinária

06/04/2020

88.000,00

92.400,00

Ordinária

05/03/2020

26.711,42

88.000,00

Montante

Ordinária

92.400,00

Ordinária

19/02/2020

05/02/2020

16/03/2020

05/03/2020

19/02/2020

05/02/2020

Pagamento dividendo

0,00

03/05/2019

05/04/2019

01/03/2019

13/12/2019

13/12/2019

05/12/2019

05/11/2019

04/10/2019

05/09/2019

05/08/2019

05/07/2019

05/06/2019

05/12/2019

05/02/2019

Pagamento dividendo

02/01/2020

42.977.205,22

1.259.334,26

58,680000

2,850000

44.236.539,48

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

26.711,42

Preferencial

142.135,60

Ordinária

Preferencial

Ordinária
26.711,42

92.400,00
790.140,00

Ordinária

Preferencial

92.400,00
271.740,00

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

1.799.572,70

0,000000

Dividendo distribuído total

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

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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175.000,00

89.000,00

Montante

13/12/2018

05/12/2018

Pagamento dividendo

02/01/2020

19.658.330,99

264.000,00

72,750000

1,320000

19.922.330,99

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00
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Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,000000

0,000000

-4.085.186,86

Exercício social 31/12/2017
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335.848.000,00
250.350.000,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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2,16711968

1,26137251
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Garantia Real

Quirografárias

Outras garantias ou privilégio

Financiamento

Empréstimo

Financiamento

Garantia Real

Quirografárias

Outras garantias ou privilégio

Financiamento

Empréstimo

Financiamento

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações

Aval

Outras garantias ou
privilégios

Aval

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

4.915.000,00

74.000,00

420.000,00

4.421.000,00

Inferior a um ano

270.000,00

135.000,00

132.000,00

3.000,00
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50.554.000,00

50.000.000,00

554.000,00

0,00

673.000,00

0,00

673.000,00

0,00

554.000,00

0,00

554.000,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

50.674.000,00

50.000.000,00

674.000,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos
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56.023.000,00

50.074.000,00

1.528.000,00

4.421.000,00

Total

51.617.000,00

50.135.000,00

1.479.000,00

3.000,00

Total
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3.9 - Outras informações relevantes
Considerando que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro
de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a Companhia era uma sociedade empresária limitada, as
informações prestadas neste item 3, referentes aos três últimos exercícios sociais, que mencionem as
ações da Companhia, especialmente as expressões “Valor Patrimonial das Ações”, “Resultado Líquido
Básico por Ação” e “Resultado Diluído por Ação”, devem ser lidas considerando a média ponderada
das quotas de emissão da Companhia em circulação no respectivo exercício social.
Aumento de capital e reestruturação societária – Aquisição Vinson
Em 02 de janeiro de 2020, a Companhia realizou a segunda alteração e consolidação de seu contrato
social, por meio da qual foi aprovada o aumento de capital social da Companhia em R$61.513.112,00,
mediante a emissão de 61.513.112 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.361.800
quotas ordinárias e 6.151.312 quotas preferenciais, passando o capital social para R$106.516.652,00
dividido em 106.516.652 quotas, sendo 95.864.986 quotas ordinárias e 10.651.666 quotas preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Cyrela”) e RH,
subscreveram 100% das quotas emitidas no âmbito do aumento de capital acima descrito, tendo
referidas quotas sido totalmente integralizadas mediante a conferência de 58.458.492 quotas de
emissão da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de
São Paulo (“SPE Vinson”). A partir deste ato societário, a Companhia passou a deter o controle da SPE
Vinson (“Aquisição Vinson”).
Ato contínuo, as quotistas Cyrela e RH cederam e transferiram, 6.151.312 quotas preferenciais ao sócio
Moshe Horn. Cyrela e RH renunciaram aos seus direitos de preferência.
Transferência de Controle de Sociedade Investida
Em 02 de janeiro de 2020, por questões estratégicas de negócio, a Companhia retomou o controle
societário da Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi Paris”), sociedade que, desde 29
de março de 2018, tinha seu controle societário detido pela Cyrela.
Transformação da Companhia em Sociedade Anônima
Em 19 de junho de 2020, a Companhia realizou a terceira alteração ao contrato social, naquele ato foi
deliberado a transformação da Companhia em sociedade anônima, sendo que as 95.864.986 quotas
ordinárias e as 10.651.666 quotas preferenciais foram convertidas, respectivamente, em 106.516.652
ações ordinárias. Com a transformação, a Companhia passou a ser denominada como “Lavvi
Empreendimentos Imobiliários S.A.”.
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Demonstrações Financeiras Combinadas
Além do esclarecimento sobre as informações financeiras das quotas nos três últimos exercícios
sociais, conforme descrito acima e, ainda em decorrência da Aquisição Vinson, destacamos que
as informações prestadas nos itens 3.1 a 3.8 acima referem-se às informações consolidadas da
Companhia (“Informações Financeiras Consolidadas”).
Adicionalmente, tendo em vista que a SPE Vinson é considerada um ativo relevante para a Companhia
e que passou a ser controlada diretamente pela Companhia desde de 02 janeiro de 2020, por meio
de um aporte de capital de suas controladoras, a Companhia entendeu por bem divulgar também as
informações financeiras combinadas da Companhia e da SPE Vinson (“Informações Financeiras
Combinadas”), de forma complementar às Informações Financeiras Consolidadas da Companhia
informadas nos itens 3.1 a 3.8 deste Formulário de Referência. Ainda em 02 de janeiro de 2020, foram
alterados certos aspectos da governança da Lavvi Paris que resultaram na transferência de controle
dessa coligada para a Lavvi, que passou a consolidar as informações financeiras da Lavvi Paris a partir
de 02 de janeiro de 2020. O controle foi retomado pela Lavvi em virtude de os cotistas buscarem a
melhor estratégia de negócio e envolvimento da Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da
investida (tendo sido controlada pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1º de janeiro
de 2020).
Para uma melhor compreensão pelos investidores, a Companhia preparou demonstrações financeiras
combinadas, que compreendem todas as demonstrações financeiras individuais das empresas do
Grupo Lavvi, que inclui Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. e suas controladas e, adicionalmente
a SPE Vinson e a Lavvi Paris (em virtude de serem entidades sob controle comum da controladora
Cyrela e que, a partir de 02 de janeiro de 2020, passaram a ser controladas pela Lavvi) (“Grupo Lavvi”),
para o período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2020 e para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Para mais informações sobre as nossas demonstrações
financeiras combinadas e demonstrações financeiras intermediárias combinadas ver item 10.9 deste
Formulário de Referência.
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Abaixo apresentamos as seguintes informações financeiras selecionadas extraídas de nossas
demonstrações financeiras combinadas:
INFORMAÇÕES

FINANCEIRAS

SELECIONADAS

DERIVADAS

DAS

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS COMBINADAS (3.1)

(Reais)

Última Informação
Contábil
(30/06/2020)

Patrimônio Líquido
Ativo Total
Receita Operacional líquida
Resultado Bruto
Resultado Líquido
Número de Ações Ex-Tesouraria
Valor Patrimonial das Ações
Resultado Líquido Básico por Ação
Resultado Diluído por Ação

266.256.000,00
602.104.000,00
93.743.000,00
38.537.000,00
28.834.000,00
106.516.652
2,499665
0,270699
0,270699

Exercício social encerrado em
(31/12/2019)

(31/12/2018)

(31/12/2017)

240.887.000,00
569.271.000,00
268.179.000,00
90.166.000,00
64.673.000,00
102.943.764
2,339986

171.824.000,00
321.432.000,00
186.000.000,00
55.733.000,00
35.013.000,00
57.950.224
2,965027

119.541.000,00
227.084.000,00
72.048.000,00
15.806.000,00
(1.206.000,00)
57.950.224
2,062822

0,628236
0,628236

0,604191
0,604191

(0,020811)
(0,020811)

MEDIÇÕES NÃO CONTÁBEIS DERIVADOS DAS DEMONSTRAÇÕS FINANCEIRAS COMBINADAS
(3.2)
Entendemos que as medições não contábeis apresentadas abaixo são apropriadas para o melhor
entendimento de nossa atividade e de nossa geração de caixa, sendo essas medidas não contábeis,
inclusive, uma das formas utilizadas por nossa administração para avaliação de nossa performance.
Valor das medições não contábeis:
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução
CVM 527, e consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado (reduzido) pelo resultado financeiro, pelo
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e por depreciação e amortização (“EBITDA”).
O EBITDA Ajustado é o EBITDA acrescido dos custos dos encargos financeiros dos financiamentos da
atividade imobiliária capitalizados (como custo dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a
proporcionalidade das unidades vendidas) (“EBITDA Ajustado”).
A Margem EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado consistem no EBITDA e no EBITDA Ajustado,
respectivamente, divididos pela receita operacional líquida.
O EBITDA, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas
contábeis reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”) nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) não são auditadas ou revisadas pelos
auditores independentes da Companhia, e não representam o fluxo de caixa para os períodos
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apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro (prejuízo) líquido, como
indicadores do desempenho operacional da Companhia e, portanto, não são substitutos do fluxo de
caixa, de indicador de nossa liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA e o
EBITDA Ajustado não possuem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA e EBITDA
Ajustado pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras companhias.
Seguem abaixo os valores do EBITDA, do EBITDA Ajustado, da Margem EBITDA e da Margem EBITDA
Ajustado do Grupo Lavvi para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho
de 2019 e exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de
dezembro de 2017 (com base nas Informações Financeiras Combinadas):
Período de seis meses
findo em 30 de junho
de

(R$ milhões, exceto %)
EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA
Margem EBITDA Ajustado

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

30,7
31,1
32,8%
33,1%

26,3
26,5
22,3%
22,4%

69,2
69,8
25,8%
26,0%

37,0
37,4
19,9%
20,1%

(0,9)
(0,8)
(1,2)%
(1,1)%

ROAE (Return on Average Equity)
O ROAE (Return Average on Equity) é o lucro (prejuízo) líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio
(calculado pela média entre o Patrimônio Líquido do Exercício corrente com o Patrimônio Líquido do
Exercício anterior) da Companhia (“ROAE”).
O ROAE não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelo
BRGAAP, nem pelo IFRS, emitidas pela IASB, não é auditada ou revisada pelos auditores
independentes da Companhia, e não possui um significado padrão. Outras empresas podem calcular
a ROAE de maneira diferente da utilizada pela Companhia.
Seguem abaixo os valores do ROAE do Grupo Lavvi para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2020 e 2019 e os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 (com base
nas Informações Financeiras Combinadas):
Em
31 de dezembro de

Em 30 de junho de

ROAE

2020

2019

2018

2017

27,1%

31,3%

24,0%

(1,0%)

Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada
Os custos financeiros referentes aos financiamentos aplicados diretamente na atividade imobiliária
são capitalizados nos Custos de Imóveis Vendidos. Dessa forma, o Lucro Bruto Ajustado equivale a ao
Lucro Bruto da Companhia com a exclusão dos efeitos dos custos financeiros referentes aos
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financiamentos da atividade imobiliária, incorporados ao Custo dos Imóveis Vendidos (“Lucro Bruto
Ajustado”), e oferece uma melhor percepção dos resultados operacionais da Companhia. Por sua vez,
a Margem Bruta Ajustada é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita
Operacional Líquida da Companhia.
O Lucro Bruto Ajustado e a Margem Bruta Ajustada não são medidas de lucro em conformidade com
as práticas contábeis adotadas pelo BRGAAP e nem pelo IFRS, não são auditadas ou revisadas pelos
auditores independentes da Companhia, não possuírem um significado padrão, e não podem ser
comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Outras empresas
que utilizem Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada podem calcular essas medições de
maneira diferente da Companhia.
Seguem abaixo os valores do Lucro Bruto Ajustado e da Margem Bruta Ajustada do Grupo Lavvi para
os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 e os exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2019, 2018 e 2017 (com base nas Informações Financeiras Combinadas):
Período de seis meses
findo em 30 de junho
de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(R$ milhões, exceto %)

2020

2019

2019

2018

2017

Lucro Bruto Ajustado

38,9

38,6

90,7

56,2

15,9

41,5%

32,6%

33,8%

30,2%

22,1%

Margem Bruta Ajustada

Dívida (Disponibilidade) Líquida
A Dívida (Disponibilidade) Líquida equivale ao total da Dívida Bruta deduzida do saldo de Caixa e
equivalentes de caixa, Caixa Restrito, Aplicações financeiras, classificados no circulante e não
circulante (quando aplicável) (“A Dívida (Disponibilidade) Líquida”). A Dívida Bruta equivale a soma
dos empréstimos, financiamentos e arrendamentos circulantes e não circulantes (“Dívida Bruta”).
A Dívida (Disponibilidade) Líquida não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou
endividamento reconhecidas pelo BRGAAP, nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, não são auditadas ou
revisadas pelos auditores independentes da Companhia, e não possuem um significado padrão.
Outras empresas podem calcular a Dívida (Disponibilidade) Líquida de maneira diferente da utilizada
pela Companhia.
Seguem abaixo os valores da Dívida Líquida do Grupo Lavvi em 30 de junho de 2020, 31 de dezembro
de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (com base nas Informações Financeiras
Combinadas):
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Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

(R$ milhões, exceto %)

2020

2019

2018

2017

Dívida (Disponibilidade) Líquida

14,0

(12,0)

(22,4)

(15,5)

Dívida Bruta

51,6

64,5

15,7

3,2

Reconciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas combinadas:
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação de nosso EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e
Margem EBITDA Ajustado nos períodos abaixo indicados (com base nas Informações Financeiras
Combinadas):
Período de seis meses
findo em 30 de junho
de
2020
2019

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019

2018

2017

(Em milhares de reais, exceto %)
28.834,0

24.726,0

64.673,0

35.013,0

(1.206,0)

(+) Resultado financeiro líquido

(526,0)

(908,0)

(1.437,0)

(1.327,0)

(861,0)

(+) Imposto de renda e contribuição
social

2.206,0

2.356,0

5.596,0

3.139,0

1.104,0

204,0
30.718,0

166,0
26.340,0

393,8
69.225,8

168,1
36.993,1

111,4
(851,6)

Lucro (prejuízo) líquido

(+) Depreciação e amortização
EBITDA
(+) Encargos financeiros no custo(1)

352,0

167,0

576,0

455,0

90,0

31.070,0

26.507,0

69.801,8

37.448,1

(761,6)

Margem EBITDA
Margem EBITDA Ajustado

32,8%
33,1%

22,3%
22,4%

25,8%
26,0%

19,9%
20,1%

(1,2)%
(1,1)%

Receita operacional líquida

93.743,0

118.362,0

268.179,0

186.000,0

72.048,0

EBITDA Ajustado

¹ O encargos financeiros no custo são os encargos financeiros dos financiamentos à produção
capitalizados no custo dos empreendimentos e que originalmente afetam a margem bruta.
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ROAE (Return on Average Equity)
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do ROAE do Grupo Lavvi em 30 de junho de 2020 e em 31
de dezembro de 2019, 2018 e 2017 (com base nas Informações Financeiras Combinadas):
Em 30 de junho
de
(Em milhares de reais,
exceto %)
Lucro (prejuízo) líquido(1)
Patrimônio Líquido Médio
ROE
(1)

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

68.781,0
253.571,5
27,1%

64.673,0
206.355,5
31,3%

35.013,0
145.682,5
24,0%

(1.206,0)
115.317,5
(1,0%)

Lucro (prejuízo) líquido dos últimos 12 meses

Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, bem como os exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 (com base nas Informações Financeiras Combinadas):
Em 30 de junho de
(em R$ mil, exceto porcentagens)

2020

2019

em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

Receita Operacional Líquida

93.743,0

118.362,0

268.179,0 186.000,0 72.048,0

Lucro Bruto

38.537,0

38.411,0

90.166,0

55.733,0

15.806,0

Margem Bruta

41,1%

32,5%

33,6%

30,0%

21,9%

(+) Encargos financeiros
apropriados ao custo

352,0

167,0

576,0

455,0

90,0

Lucro Bruto Ajustado

38.889,0

38.578,0

90.742,0

56.188,0

15.896,0

Margem Bruta Ajustada

41,5%

32,6%

33,8%

30,2%

22,1%
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Dívida (Disponibilidade) Líquida
A tabela abaixo apresenta a reconciliação da Dívida (Disponibilidade) Líquida em 30 de junho de 2020,
bem como em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 com base nas Informações Financeiras
Combinadas):
Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

(valores expressos em R$ mil)
Empréstimos e financiamentos

138,0

12.944,0

82,0

18,0

Empréstimos e financiamentos (não
circulante)
Arrendamento (circulante)

50.000,0

50.000,0

15.620,0

3.200,0

132,0

420,0

0,0

0,0

Arrendamento (não circulante)

1.347,0

1.108,0

0,0

0,0

Dívida Bruta

51.617,0

64.472,0

15.702,0

3.218,0

Caixa e equivalentes de caixa

(37.645,0)

(76.500,0)

(38.149,0)

(18.704,0)

Aplicação financeira

0,0

0,0

0,0

0,0

Disponibilidades

(37.645,0)

(76.500,0)

(38.149,0)

(18.704,0)

Dívida (Disponibilidade) Líquida

13.972,0

(12.028,0)

(22.447,0)

(15.486,0)

ROAE (Return on Average Equity) – Atribuído aos Acionistas Controladores
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do ROAE atribuído aos Acionistas Controladores com base
nas demonstrações financeiras combinadas em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017:
30 de junho de
(Em milhares de reais, exceto %)

2020

Lucro (Prejuízo) Líquido(1)
Patrimônio Líquido Médio

52.711,0
174.998,5

ROAE
(1)

30,1%

31 de dezembro de
2019

2018

2017

51.187,0 23.444,0 (2.673,0)
134.650,5 84.086,5 60.416,5
38,0%

27,9%

(4,4%)

Lucro (prejuízo) líquido dos últimos 12 meses

COVID-19 - Efeitos do Novo Coronavírus sobre a Companhia
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”), em 11 de
março de 2020, relacionada ao novo Coronavírus (“COVID-19”) que vem afetando o Brasil e diversos
países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia
informa que tem acompanhado atentamente os impactos da pandemia do COVID-19 nos mercados
mundiais e, em especial, no mercado brasileiro e que está monitorando todos os possíveis impactos
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de curto, médio e longo prazo e tomando as devidas medidas com relação a sua operação e
manutenção da solidez de seu balanço.
Tendo em vista o acima exposto, a Companhia informa, ainda, que vem tomando as medidas
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de
saúde nacionais e internacionais, visando minimizar eventuais impactos no que se refere à saúde e
segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e
dos negócios.
As consequências adversas da atual pandemia ocorreram (e continuam ocorrendo) após a emissão
das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, permanecendo, ainda, após a publicação das informações trimestrais da
Companhia referentes ao período de três meses findo em 30 de junho de 2020 e, em razão de serem
eventos recentes, até a data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais
disponíveis para que a Companhia pudesse realizar uma avaliação a respeito do impacto da pandemia
do COVID-19 em seus negócios, além das ponderações apresentadas nos itens 3.3, 4.1 e 10.9 deste
Formulário de Referência.
Destacamos a seguir as principais análises e ações da Companhia sobre o impacto do COVID-19:
a.

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”)

A Administração da Companhia não identificou, até a data de aprovação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, a existência de impairment em nossos terrenos para futura incorporação, uma vez que
mantivemos as previsões de margem e rentabilidade previstas em nossos estudos de viabilidade.
b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distratos

Em relação às unidades vendidas em fase de obra, a Companhia não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua carteira de recebíveis e
queda dos preços dos imóveis comercializados.
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A Administração da Companhia analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus
clientes diante deste cenário desafiador e sem precedente e, apesar do aumento da inadimplência no
mês de março (e com considerável procura de clientes por renegociações), os meses seguintes
demonstraram recuperação, voltando a inadimplência a patamares considerados normais pela
Companhia, conforme podemos observar nos gráficos a seguir:

c.

Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas

A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas, e decidiu
adotar as medidas de postergação de pagamento de tributos federais aprovados pela Portaria do
Ministério da Economia nº 139, de 3 de abril de 2020, tendo como impacto a redução de custo
financeiro no valor de R$79 mil.
d.

Plano de negócio

Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, não efetuamos nenhuma
alteração em nosso orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, com a manutenção dos
lançamentos previstos uma vez que, com base nos impactos percebidos até a aprovação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, não temos expectativa de impactos representativos no curto e médio prazos.
Além disso, a Companhia tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando a manutenção do caixa da Companhia em patamares saudáveis.
Com base nessas análises, a Companhia não espera pressões no caixa para os próximos 12 meses a
contar a partir da data de aprovação das demonstrações financeiras.
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Informamos também que mesmo durante a pandemia, concluímos duas de nossas obras e que foram
entregeus no primeiro semestre de 2020, dentro do prazo previsto, o que demonstra o compromisso
da Companhia com seus clientes.
A Companhia continuará acompanhando os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os
ajustes necessários nas suas respectivas informações financeiras intermediárias ou demonstrações
financeiras anuais quando forem substancialmente conhecidos.
A Companhia está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para garantir a
segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo garantir a saúde de todos
os nossos colaboradores (terceirizados ou não), em obras ou escritórios, e consequentemente de toda
a sociedade. Nosso plano de ação visa diminuir a curva de crescimento do COVID-19 no Brasil, de
forma a não sobrecarregar o sistema de saúde e garantir o atendimento eficaz dos casos mais graves.
Além disso, procuramos entender a melhor solução financeira para nossos clientes e fornecedores de
forma a buscar a preservação dos contratos e do caixa da Companhia.
Entre outras iniciativas tomadas pela Companhia, podemos destacar:
(i)

Nas obras:

•

Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;

•

Aferição de temperatura;

•

Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;

•

Redução em 50% nos refeitórios;

•

Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

•

Disponibilizamos Tour Virtual de apartamentos decorados;

•

Reabertura dos nossos estandes de vendas;

(ii)

No escritório/corporativo:

•

Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos, e respeitando a carga

horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para o perfeito funcionamento do mesmo;
•

Análise detalhada de casos de pedidos de postergação de parcelas por clientes, buscando a

preservação dos contratos. Até 30 de junho de 2020 a Companhia teve, em volume de parcelas
renegociadas, menos de 0,7% do seu saldo em carteira e que não representam perdas esperadas.
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4.

Fatores de risco

4.1 - Descrições dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos. Antes de
tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa emissão, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência,
os riscos nele mencionados e as nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Nossa
atividade, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou o valor
dos valores mobiliários de nossa emissão poderão ser afetados adversamente por qualquer dos fatores de
riscos conhecidos por nós na data deste Formulário de Referência e descritos abaixo, bem como por riscos
adicionais não conhecidos, mas que podem surgir no futuro ou que consideramos irrelevantes nesta data. O
preço de mercado dos valores mobiliários de nossa emissão poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou
de outros fatores de risco, hipóteses em que nossos acionistas poderão perder parte ou a totalidade de seus
investimentos nos valores mobiliários de nossa emissão.
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 nós, ou expressões similares, significa que tal risco,
incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante para nós, nossas controladas ou
coligadas, individual ou conjuntamente, em nossas atividades, situações financeiras, resultados operacionais,
fluxos de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou de valores mobiliários de nossa emissão. Expressões similares
incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto. Ademais, não obstante
a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, um fator de risco que esteja em um item pode também se
aplicar a um ou mais itens desta seção ou de qualquer matéria tratada neste Formulário de Referência.
a.

Com relação à Companhia

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia do coronavírus (COVID19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em nossas operações, inclusive paralisando
integralmente ou parcialmente os nossos canais de venda. A extensão da pandemia do COVID-19, a
percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito
adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e,
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente,
algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika vírus, pelo vírus ebola, pelo
vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A,
popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome
respiratória aguda grave (SARS), afetaram determinados setores da economia dos países em que essas
doenças se propagaram.
A Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão
da disseminação global da doença coronavírus (COVID-19). Na prática, a declaração significou o
reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas
medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o
surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown,
restrições a viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo das localidades em que operamos, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à
circulação e o isolamento social. Além disso, essas medidas influenciaram o comportamento da população em

438

PÁGINA: 34 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

geral, inclusive dos clientes da Companhia, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das
atividades de companhias de diversos setores, incluindo o setor imobiliário, bem como na redução drástica
de consumo e no aumento do desemprego. Essas medidas podem permanecer em vigor por um período
significativo de tempo.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas
de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos nossos negócios,
bem como na economia brasileira. Nesse sentido, surtos de doenças também podem (i) impossibilitar que
nossos funcionários se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção ou por contaminação em larga
escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular desenvolvimento dos nossos negócios, (ii)
impactar significativamente a nossa cadeia de fornecimento de materiais, equipamentos proteção individual
ou nas operações dos nossos prestadores de serviços, no caso de suas operações serem interrompidas,
encerradas temporariamente ou se eles enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de um
agravamento ou uma nova onda de disseminação do COVID-19.
Em razão dos impactos do COVID-19, deixamos de promover ações de publicidade presenciais relativas à
comercialização de nossas unidades imobiliárias e tivemos que aumentar os investimentos em publicidade
digital. Ainda não é possível avaliar como tais mudanças realizadas irão impactar em nossas vendas. Além
disso, houve gastos (e poderá haver gastos adicionais) com medidas de segurança em nossos canteiros de
obras para resguardar a saúde de nossos colaboradores que podem resultar em aumento de nossas despesas
e redução de sua produtividade.
Ainda, podemos tomar outras ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais ou que
determinarmos que são do melhor interesse de nossos funcionários, clientes e parceiros de negócios. Não há
garantia de que essas medidas serão suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do
COVID-19 ou, de outra forma, serão satisfatórias para as autoridades governamentais.
Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são contínuos e, portanto, continuaremos
avaliando a evolução dos seus efeitos em nossas receitas, ativos, negócios e perspectivas, incluindo qualquer
possível impacto sobre nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. Até a data deste Formulário
de Referência, não há informações adicionais disponíveis para que pudéssemos realizar uma avaliação a
respeito do impacto do surto do COVID-19 em nossos negócios, além daquelas apresentadas neste item 4.1 e
nos itens 3.9, 7.1, 10.1, e 10.9 deste Formulário de Referência.
Dessa forma, a extensão em que o surto do COVID-19 afetará nossos negócios, condição financeira, resultados
operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e
imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações
para conter o vírus ou enfrentar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e
operacionais normais podem ser retomadas. Mesmo depois que o surto do COVID-19 diminuir, podemos
continuar a ter impactos materialmente adversos em nossos negócios (a título exemplificativo: impactos na
entrega das obras, redução de vendas, redução de nosso caixa, aumento no endividamento da Companhia
e/ou adiamento dos cronogramas de lançamento de empreendimentos, entre outros) como resultado de seu
impacto econômico global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de
desemprego que ocorreu ou pode ocorrer no futuro, o que pode diminuir a demanda na compra de nossos
empreendimentos. Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros
riscos informados neste Formulário de Referência.
Por fim, a Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para
impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela
pandemia do COVID-19, agravando demais riscos aos quais a nossa Companhia está sujeita.
Dessa forma, dependendo da extensão e duração de todos os efeitos descritos acima em nossos negócios e
operações e nos negócios e operações de nossos fornecedores, nossos custos podem aumentar, incluindo
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nossos custos para tratar da saúde e segurança do nosso pessoal e nossa capacidade de obter certos
suprimentos ou serviços podem ser restringidos, o que poderá impactar de forma adversa as nossas
operações.
Podemos enfrentar problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos
nossos empreendimentos imobiliários, o que poderá prejudicar a nossa reputação ou sujeitar a nossa
Companhia à eventual imposição de indenização e responsabilidade civil e diminuir sua rentabilidade.
A qualidade da execução dos empreendimentos imobiliários e a conclusão destes nos prazos determinados,
sejam decorrentes das disposições contratuais com nossos clientes ou, ainda, da legislação aplicável, ou
aqueles impostos pelo Poder Público, constituem fatores importantes para a determinação da nossa
reputação e, consequentemente, de nossas vendas, resultados e crescimento.
Podem ocorrer atrasos na execução de empreendimentos de nossa Companhia, defeitos em materiais e/ou
falhas de mão de obra. Quaisquer defeitos podem atrasar a conclusão dos empreendimentos imobiliários e,
caso sejam constatados vícios construtivos depois da conclusão, podem nos sujeitar a ações judiciais cíveis
propostas por adquirentes das unidades imobiliárias ou inquilinos. Tais fatores também podem afetar a nossa
reputação, nos sujeitar ao pagamento de indenizações, diminuir nossa rentabilidade e afetá-la adversamente,
uma vez que somos legalmente responsáveis por garantir a solidez da obra ao menos pelo período de cinco
anos.
A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido à: (i) demora ou mesmo a
impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades competentes para os projetos de
construção; (ii) condições meteorológicas adversas, como desastres naturais e incêndios; (iii) atrasos no
fornecimento de matérias-primas e insumos ou mão de obra; (iv) acidentes; (v) questões trabalhistas, como
greves e paralisações; (vi) imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, (vii) controvérsias com
empresas contratadas e subcontratadas; (viii) condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores;
(ix) questionamento de proprietários de imóveis vizinhos, e/ou (x) restrições resultantes da pandemia do
COVID-19, ou outros acontecimentos, o que pode atrasar a execução do empreendimento em questão. A
ocorrência de um ou mais desses problemas nos nossos empreendimentos imobiliários pode prejudicar a
nossa reputação e as vendas futuras das unidades imobiliárias.
Os atrasos nas obras, escassez de mão de obra qualificada ou as condições adversas descritas acima podem
aumentar os custos de incorporação dos nossos empreendimentos. Além disso, o descumprimento do prazo
de construção e conclusão de um empreendimento pode gerar atrasos no recebimento do nosso fluxo de
caixa, o que pode aumentar a nossa necessidade de capital, como também gerar contingências com os
compradores das unidades imobiliárias objeto das incorporações, em função das entregas com atraso, o que
poderá resultar em aumento no número de distratos pleiteados por tais compradores, impactando assim
adversamente nossos resultados.
Podemos enfrentar dificuldades para localizar terrenos atraentes e variações no preço de terrenos poderão
elevar nossos custos de vendas ou reduzir nossos ativos, diminuir nosso lucro e, consequentemente, nos
afetar adversamente.
A manutenção dos níveis de lançamento e nosso eventual crescimento dependem, em grande parte, de nossa
capacidade em adquirir terrenos a custo razoável e, uma vez celebrados os compromissos de compra e venda
de tais terrenos, que as condições precedentes estabelecidas nos referidos compromissos sejam atendidas,
para efetiva aquisição dos terrenos (tais como condição satisfatória da diligência legal dos terrenos e obtenção
de documentações e licenças pertinentes para realização da incorporação). O preço dos terrenos é um dos
componentes mais importantes do custo de nossos empreendimentos. À medida que outras incorporadoras
entram no setor brasileiro de incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais ou aumentam suas
operações nesse setor, os preços dos terrenos poderão subir significativamente ou em caso de piora das
condições econômicas, regulatórias ou de mercado, os preços dos terrenos podem reduzir significativamente,
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principalmente no Estado de São Paulo, região de nossa principal atuação, podendo haver escassez de
terrenos adequados em razão do aumento da demanda ou diminuição da oferta.
A elevação dos preços de terrenos poderá aumentar o preço de vendas ou diminuir os nossos ganhos, visto
que poderá não ser possível transferir essa diferença de preço aos eventuais compradores dos
empreendimentos. Por outro lado, eventual queda do valor de mercado dos terrenos compromissados e/ou
mantidos em estoque impactará o custo de oportunidade do capital que foi aplicado no terreno, afetando
adversamente a nossa receita financeira. Ambas as situações poderão nos impactar adversamente.
Além disso, devido à necessidade de obtenção de registros e autorizações para a construção, existe um
intervalo entre a data na qual adquirimos um terreno para um empreendimento e a data de início de venda
das unidades aos clientes. Em consequência, enfrentamos risco de declínio da demanda por unidades, do
aumento dos custos de mão-de-obra, insumos e matérias-primas, do aumento das taxas de juros, de flutuação
das moedas e da ocorrência de incertezas políticas durante esse período, bem como o risco de não vender
unidades por preços ou margens de lucro previstos ou nos prazos previstos. Em geral, despesas significativas
relativas ao investimento imobiliário, como custos de manutenção, construção e pagamentos de dívidas, não
podem ser reduzidas caso haja diminuição das receitas da Companhia em decorrência de alterações nas
condições da economia, o que pode afetar os resultados operacionais da nossa Companhia.
Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques cibernéticos que resultem em violações de
segurança, acessos não autorizados, divulgação de dados confidenciais ou interrupção dos nossos negócios,
podem resultar em sanções regulatórias, responsabilização legal e/ou danos à nossa reputação e nossas
operações.
Incidentes de segurança cibernética, como malwares, phishing e outros eventos, que podem incluir métodos
sofisticados de ataques, com objetivo de acesso não autorizado à nossa infraestruturas e sistemas de TI,
podem resultar em apropriação indevida de nossas informações e/ou das informações de nossos clientes,
manipulação destruição ou divulgação não autorizada de dados confidenciais ou em tempo de inatividade em
nossos servidores ou operações, o que pode nos afetar material e adversamente. Nos termos da Lei nº 13.709,
de 14 de agosto de 2018, conforme alterada, denominada Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), falhas na
segurança cibernética que possam acarretar risco ou dano relevante em razão dos acessos indevidos a dados
pessoais devem ser comunicadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao titular do dado
pessoal.
O risco de ocorrência de incidentes cibernéticos poderá ser acentuado em virtude da pandemia de COVID-19,
uma vez que um período prolongado de acordos de trabalho remoto também pode aumentar os riscos
operacionais, incluindo, entre outros, o risco de segurança cibernética, o que pode prejudicar nossa
capacidade de gerenciar nossos negócios.
Em 2 de abril de 2020 a Companhia sofreu um ataque “hacker” que ocasionou na interrupção temporária do
acesso aos nossos sistemas. Nossas redes podem estar vulneráveis a ataques de “hackers” da Internet, e isso
aumenta o custo de nossas operações e expõe nosso negócio a possíveis interrupções dos serviços.
Interrupções ou falhas de nossos sistemas de comunicação e tecnologia da informação podem afetar
adversamente nossa capacidade de provimento de atendimento aos nossos usuários, afetando nossa
reputação e causando um impacto adverso em nosso negócio. Nossas redes podem estar vulneráveis a
ataques de “hackers”, prejudicando os portais de Internet. Falhas nos sistemas resultantes dos ataques dos
“hackers” já ocorreram no passado e poderão ocorrer no futuro. Se ocorrerem falhas ou interrupções
constantes nos sistemas no futuro, nossa reputação, marca e resultados das operações poderão ser
adversamente afetados. Estas interrupções poderão reduzir nossa margem operacional, causando um
impacto em nosso negócio, situação financeira e resultados operacionais.
Eventuais ataques cibernéticos, que resultem em indisponibilidade de acesso aos nossos sistemas, acesso,
perda ou divulgação não autorizada de dados, podem sujeitar nossa Companhia a litígios, multas e sanções
regulatórias. Adicionalmente, eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais, dados pessoais
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ou de outras informações comerciais sensíveis, a interrupção das nossas operações ou interrupções ou falhas
nos nossos sistemas de tecnologia da informação (como por exemplo na apuração e contabilização do
faturamento), causadas por acidentes, mau funcionamento ou atos mal-intencionados, podem ocasionar
impactos no nosso funcionamento corporativo, comercial e operacional, o que pode afetar nossos negócios e
resultados operacionais de forma negativa, além de afetar adversamente a nossa imagem e confiabilidade
junto ao mercado. Referidas interrupções ou falhas podem não estar cobertas pelas apólices de seguros que
possuímos contratadas para os nossos ativos, e por conseguinte, perdas não cobertas por estes seguros
podem resultar em prejuízos, o que poderá impactar negativamente a nossa situação financeira e os nossos
resultados operacionais.
Devido à pandemia do COVID-19, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia e
realização de stands virtuais para vendas de unidades dos empreendimentos imobiliários da Companhia
aumentaram. Assim, uma falha na segurança cibernética dos sistemas internos da Companhia poderá
prejudicar sua reputação e marca e, ainda, afetar substancialmente o negócio e os resultados das operações
da Companhia.
Além disso, a Companhia armazena em seu sistema um banco de dados que contém informações de vendas
detalhadas de cada um de seus clientes. O banco de dados está sujeito a ataques externos de usuários de
redes públicas. Qualquer acesso não autorizado, divulgação ou perda de informações ou dados pessoais pode
resultar em ações ou processos judiciais sob as leis brasileiras que protegem a privacidade de informações e
dados pessoais (dentre outras informações) e prejudicar os negócios e reputação da Companhia. A ocorrência
de qualquer dos eventos acima poderá causar um efeito prejudicial relevante nos negócios e reputação da
Companhia e, em consequência da grande dependência da tecnologia para as atividades da Companhia, sendo
que a Companhia também pode incorrer em perdas financeiras decorrentes dos impactos em suas operações.
Conforme indicado neste documento, mediante a entrada em vigor da LGPD, em caso de vazamento de
informações, incidentes de segurança cibernética e outros eventos de falhas nos sistemas de tecnologia da
informação da Companhia que resultem em uso indevido de dados pessoais, a Companhia estará sujeita às
penalidades previstas na LGPD, o que pode incluir a aplicação de sanções, inclusive pecuniárias.
Qualquer comprometimento de segurança da Companhia, seja por meio de falhas em impedir tais quebras de
segurança, ou seja, por quaisquer outros meios, poderá prejudicar a reputação e marca da Companhia e expôla a litígios, em que poderá ser obrigada a indenizar a parte prejudicada, afetando, assim, negativamente o
negócio e os resultados das operações da Companhia. Ademais, qualquer pessoa capaz de burlar as medidas
de segurança da Companhia poderá se apropriar de informações confidenciais ou causar interrupções nas
operações da Companhia. Em razão disso, a Companhia pode incorrer em perdas financeiras devido a
impactos na continuidade regular de suas operações.
Adicionalmente, os sistemas de informação da Companhia estão expostos a vírus, programas de computador
nocivos (malwares) e outros problemas, como, por exemplo, crimes e ataques cibernéticos, que podem
interferir inesperadamente nas operações da Companhia. Qualquer ocorrência dessa natureza poderá resultar
em um efeito adverso sobre os negócios, resultados de operações e perdas financeiras à Companhia.
Falhas no processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários da Companhia podem exigir
dispêndios adicionais de capital e resultar em obrigações de indenização para a Companhia
O processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários da Companhia envolve (i) a prospecção,
avaliação e aquisição de terrenos; (ii) o desenvolvimento e aprovação de projetos; e (iii) a construção do
empreendimento imobiliário. A identificação e correção de falhas que venham a ocorrer em qualquer dessas
etapas, como (i) erros na detecção ou no dimensionamento de condições ambientais e/ou geológicas adversas
nos terrenos adquiridos; (ii) falhas de engenharia e de execução das obras; e (iii) defeitos de matérias-primas,
insumos e materiais, podem exigir desembolso de recursos pela Companhia que ultrapassem de forma
significativa suas estimativas originais, comprometendo o seu fluxo de caixa e seus resultados operacionais.
Adicionalmente, tais falhas podem acarretar em necessidade de dispêndios adicionais para regularização
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ambiental do terreno e remediar contaminações, situações extremas, como desabamento parcial ou total de
edificações, podendo causar a paralisação e/ou cancelamento da obra e, inclusive, perda de vidas. A
ocorrência de qualquer dos eventos acima pode resultar em perdas financeiras, obrigações de indenização
por danos morais e materiais e prejuízo à reputação da Companhia.
Além disso, de acordo com a legislação em vigor, a Companhia deve garantir, perante os adquirentes de
unidades imobiliárias, a solidez de seus empreendimentos imobiliários por prazo não inferior a cinco anos
contados da conclusão do empreendimento imobiliário. Caso seja constado qualquer defeito que comprometa
a solidez dos empreendimentos imobiliários da Companhia, a Companhia pode incorrer em despesas
inesperadas e substanciais, o que poderá ter um efeito adverso sobre a sua situação financeira, seus
resultados operacionais e sua reputação, afetando-a adversamente.
A impossibilidade de levantarmos capital suficiente para o financiamento de nossos empreendimentos
poderá ocasionar atraso no lançamento de novos projetos e afetar adversamente nossos negócios.
O desenvolvimento das nossas atividades demandará montantes significativos de capital para financiar nossos
investimentos e despesas operacionais, incluindo capital de giro. Poderemos não obter tais montantes de
capital ou obtê-los em condições insatisfatórias. Poderemos não conseguir gerar fluxo de caixa suficiente a
partir de nossas operações para atender às nossas exigências de caixa. Ainda, nossas necessidades de capital
poderão diferir de forma substancial das estimativas de nossa administração, caso, por exemplo, as nossas
vendas não atinjam os níveis planejados ou se tivermos que incorrer em gastos imprevistos ou realizar
investimentos para manter a nossa competitividade no mercado.
Nesse cenário, poderemos necessitar de capital ou financiamentos adicionais antes do previsto ou ser
obrigados a adiar alguns de nossos novos planos de incorporação ou, ainda, abrir mão de oportunidades de
mercado. Futuros instrumentos de empréstimo ou financiamento poderão conter cláusulas restritivas e exigir
a outorga de ativos em garantia dos empréstimos tomados. Nesse sentido, para informações sobre restrições
aplicáveis aos nossos instrumentos financeiros em vigor, vide os fatores de risco: “A impossibilidade de obter
capital adicional em termos satisfatórios poderá atrasar, impedir a expansão ou afetar adversamente os
nossos negócios” e “As quotas de algumas de nossas controladas foram caucionadas em favor da Cyrela, a
nossa acionista controladora, e a excussão dessa garantia poderá impactar adversamente os nossos negócios
e os nossos resultados operacionais” nesta seção.
A impossibilidade de obter capital adicional em termos satisfatórios poderá atrasar, impedir a expansão ou
afetar adversamente os nossos negócios. Adicionalmente, o presente risco pode ser acentuado em virtude
da pandemia de COVID-19, a qual pode impor dificuldades adicionais para obtenção de novos financiamentos
junto a instituições financeiras restrições de caixa, o que poderá comprometer o cumprimento de nossas
obrigações financeiras com terceiros, inclusive fornecedores, e, por conseguinte afetar de forma adversa os
nossos negócios e a nossa condição financeira.
Possuímos cláusulas restritivas à capacidade de endividamento em nossos contratos de dívidas. O não
cumprimento destas cláusulas pode causar o vencimento antecipado dessas dívidas.
Estamos sujeitos a determinadas obrigações em nossos contratos de dívidas, como por exemplo, a cláusulas
restritivas à nossa capacidade de endividamento (“Covenants”) bem como a hipóteses de vencimento
antecipado, incluindo em caso de alteração de nosso controle. Nesse sentido, caso os atuais acionistas
controladores deixem de deter mais do que 50% do capital votante, tal situação poderá conferir prerrogativa
aos credores para decretar o vencimento antecipado de dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário
(“CCB”) emitida pela Companhia em 18 de novembro de 2019, em favor do Banco Alfa de Investimento S.A.,
a qual foi lastro de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e cujo saldo devedor, em 30 de
junho de 2020, era de R$50,0 milhões.
Adicionalmente, podemos não ser capazes de atender referidos Covenants em virtude de condições adversas
de nosso ambiente de negócios, como a retração do mercado em que atuamos e o cenário econômico
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decorrente do COVID-19 ou demais obrigações no âmbito de tais contratos. Estes fatores podem ocasionar o
vencimento antecipado de nossas dívidas e de outras obrigações, além de desencadear o vencimento
antecipado cruzado ou inadimplemento cruzado (cross-default e cross-acceleration), conforme cláusulas
presentes em contratos de empréstimos e financiamentos existentes.
Além disso, em decorrência da pandemia da COVID-19, a nossa Companhia pode enfrentar dificuldades para
obtenção de novos financiamentos junto a instituições financeiras, eventual renegociação dos instrumentos
financeiros em vigor, ou eventuais restrições de caixa, o que pode comprometer e/ou dificultar o
cumprimento dos Covenants. O vencimento antecipado de qualquer de nossos contratos financeiros pode
afetar a nossa capacidade em honrar nossos compromissos e acarretar um impacto adverso relevante em
nossos negócios e na nossa situação financeira. Para mais informações a respeito do tema, ver Item 10.1(f),
deste Formulário de Referência.
Podemos não ser capazes de executar integralmente a nossa estratégia de crescimento, o que poderá afetar
adversamente nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais.
O nosso sucesso depende, de nossa capacidade de executar nossa estratégia de negócios, que inclui o
desenvolvimento de incorporações imobiliárias e a aquisição de novos terrenos para este fim. Para consolidar
nosso crescimento, poderemos necessitar de recursos adicionais e, portanto, enfrentar riscos financeiros
associados a maior endividamento, como aumento das taxas de juros praticados no mercado, redução de sua
liquidez e do acesso a mercados financeiros e necessidade de maior volume de fluxo de caixa para manutenção
da dívida.
Tais riscos financeiros poderão afetar adversamente nossa estratégia de crescimento, nossos resultados
operacionais poderão ser reduzidos e poderemos perder nossa posição no mercado, o que poderá ter um
efeito adverso relevante para os nossos negócios e nossa condição financeira.
Nossos ativos estão concentrados na região metropolitana da Cidade de São Paulo e uma desaceleração
econômica nessa área poderá ter um efeito adverso relevante nos nossos resultados operacionais e
financeiros.
Na data deste Formulário de Referência, a nossa receita deriva de empreendimentos concentrados na cidade
de São Paulo. Esperamos continuar concentrando a maior parte dos nossos ativos nessa região e, portanto,
continuaremos a depender significativamente das condições econômicas que afetam essa área.
Consequentemente, uma desaceleração econômica nessa área, como, por exemplo, em razão dos impactos
da disseminação do COVID-19, pode ter um efeito adverso relevante na condição financeira e nos nossos
resultados operacionais devido à redução em nossa receita e, consequentemente, um efeito adverso em nossa
capacidade de cumprir com nossas obrigações de dívida e financiar nossas operações.
O valor dos nossos imóveis pode variar dependendo das condições da economia e do mercado imobiliário.
O valor dos nossos imóveis pode variar de acordo com as condições econômicas e de mercado, o que pode
impactar adversamente nossas receitas e nossos fluxos de caixa. Os fatores que afetam o valor dos nossos
investimentos imobiliários incluem, dentre outros:
•

condições econômicas globais, regionais e locais;

•

competição com outros espaços disponíveis;

•

condições locais, tais como excesso ou escassez de oferta ou redução de demanda imobiliária na
área;

•

o quão bem administramos nossas propriedades e as consequência desta gestão em nossos
empreendimentos;

•

o desenvolvimento ou renovação das nossas propriedades;
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•

mudanças nas taxas de aluguel praticadas no mercado;

•

o momento e os custos associados às melhorias nas propriedades e aluguéis;

•

se somos capazes de passar todos os aumentos de custos operacionais ou parte deles aos clientes e
compradores;

•

mudanças nas taxas e outras despesas imobiliárias;

•

se os inquilinos e usuários, consideram a propriedade atrativa;

•

as condições financeiras dos clientes, incluindo insolvência ou inadimplência;

•

disponibilidade de financiamento em termos aceitáveis;

•

inflação ou deflação;

•

flutuações na taxa de juros;

•

taxas de desemprego;

•

disponibilidade de seguros adequados e a nossa capacidade de obtê-los;

•

mudanças de legislações tributárias e de zoneamento;

•

regulamentação governamental;

•

potenciais responsabilizações perante as leis ambientais e outras leis ou regulamentos;

•

desastres naturais;

•

fatores competitivos em geral;

•

mudanças climáticas no geral; e

•

os impactos da pandemia do COVID-19 e das medidas impostas por autoridades governamentais para
combater sua disseminação.

As nossas receitas de vendas podem declinar como consequência de mudanças adversas em quaisquer dos
fatores acima citados. Se a receita de vendas cair, poderemos ter menos caixa disponível para pagar
financiamentos e dividendos aos acionistas e/ou financiar nossas operações, impactando adversamente os
nossos resultados e o valor de mercado das nossas ações.
Adicionalmente, mantemos terrenos em estoque para parte de nossos empreendimentos futuros. O valor de
tais terrenos poderá vir a cair significativamente entre a data de sua aquisição e a incorporação do
empreendimento ao qual se destina, em consequência das condições econômicas ou de mercado. A queda do
valor de mercado do nosso banco de terrenos pode afetar adversamente o resultado das vendas dos
empreendimentos aos quais se destinam e, consequentemente, impactar de forma adversa os nossos
resultados operacionais.
A não obtenção, atrasos ou o cancelamento de licenças ou alvarás, podem impactar negativamente os
nossos negócios.
A implementação dos nossos empreendimentos e projetos está condicionada à obtenção de licenças e alvarás
exigidos pela legislação aplicável, tais como a regulamentação ambiental e de zoneamento, código de obras,
uso e ocupação do solo, dentre outros. A obtenção dessas licenças e alvarás está sujeita à outorga pelas
autoridades governamentais competentes e à fiscalização de órgãos governamentais, tais como o Ministério
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Público. A não obtenção, atrasos, embargos ou cancelamentos dessas licenças e/ou alvarás, por qualquer
razão, inclusive por ação do Ministério Público ou em decorrência da interrupção ou imposição de restrições
ao funcionamento de tais autoridades governamentais competentes em virtude de pandemias ( como por
exemplo, do COVID-19), poderá levar à interrupção ou cancelamento da implementação dos
empreendimentos e/ou projetos da Companhia, o que poderá causar um impacto negativo adverso relevante
sobre a nossa imagem, reputação, atividades e negócios.
Ainda, a violação ou o descumprimento das normas decorrentes da regulamentação acima elencada, e/ou
falha na obtenção ou renovação das licenças, alvarás e autorizações aplicáveis poderá nos sujeitar e aos nossos
administradores a penalidades civis, administrativas e criminais, tais como imposição de multas, embargo de
obras, suspensão ou cancelamento de licenças, alvarás e autorizações necessárias para a conclusão e
ocupação dos empreendimentos imobiliários bem como ao dever de reparar eventuais danos causados por
sua conduta, dependendo da violação incorrida e de sua gravidade.
Podemos incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de projetos.
As nossas atividades envolvem a incorporação, venda e construção de empreendimentos comerciais e
residenciais. Dentre os principais riscos relacionados aos nossos projetos, ressalta-se a duração dos trâmites
internos para análise e aprovação das Prefeituras Municipais e/ou demais órgãos competentes, a necessidade
de regularização das áreas dos imóveis e de eventuais pendências a eles relacionadas, a obtenção de licenças
ambientais, possibilidade de exigências formuladas pelos órgãos envolvidos que demandem tempo para nossa
execução e cumprimento, possibilidade de alterações na lei de zoneamento urbano, do uso e ocupação do
solo e proteção ambiental e/ou no plano diretor estratégico aplicável que impossibilitem as construções e/ou
reformas inicialmente previstas, ocorrência de custos acima do orçado, eventual necessidade do aval dos
proprietários dos imóveis locados e dos outorgantes da superfície para realização de obras nos imóveis e,
consequentemente, o não cumprimento dos prazos de entrega e conclusão dos projetos. Tais riscos podem
resultar na possibilidade de termos que adiantar recursos para cobrir tais custos acima do orçado e/ou de
incorrer em atraso no início de geração de receitas de vendas. Tais fatores podem reduzir as taxas de retorno
de determinado projeto e/ou afetar os nossos negócios e resultados operacionais de forma negativa.
Podemos, ainda, incorrer em custos adicionais de construção que ultrapassem o orçamento original,
principalmente em função de (i) aumento de custos de materiais, (ii) aumento de custo de mão de obra,
(iii) atraso no cronograma previsto para conclusão das obras, (iv) aumento de taxas de juros e (v) necessidade
de regularização do terreno quanto a aspectos ambientais. Esses fatores de risco podem resultar em aumento
de custos não refletidos no Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, não sendo possível, portanto,
repassá-los aos nossos clientes finais.
A aquisição dos imóveis compromissados à venda em nosso favor para composição do nosso landbank
poderá deixar de ser concluída caso qualquer uma das condições precedentes não seja superada.
Após a identificação do terreno a ser adquirido para desenvolvimento de projeto, celebramos com os
respectivos proprietários compromissos de compra e venda com a indicação de condições precedentes a
serem superadas para que, posteriormente, sejam celebradas as escrituras que formalizam a aquisição dos
imóveis pela Companhia. Tais condições precedentes incluem, mas não se limitam a: aprovação do projeto de
construção e de incorporação na Prefeitura Municipal, auditoria legal do imóvel (incluindo mas não se
limitando à sua regularidade e a aspectos ambientais) e a aquisição dos demais terrenos necessários para a
realização do empreendimento imobiliário. Não podemos garantir que todas as condições serão cumpridas,
sendo que na hipótese de não cumprimento, os negócios poderão ser resolvidos de modo que podemos não
concluir a aquisição do respectivo imóvel, o que poderá afetar negativamente os nossos planos estratégicos e
resultados.
As aquisições podem expor um adquirente a passivos e contingências incorridos anteriormente com a
aquisição de um imóvel. Também podem existir controvérsias sobre a propriedade dos imóveis adquiridos. A
diligência realizada por nós nas propriedades adquiridas, bem como quaisquer garantias contratuais ou
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indenizações que podemos receber de um vendedor, podem não ser suficientes para impedir, proteger ou
compensar contingências que surgem somente após a aquisição de uma propriedade. As dívidas de
proprietários anteriores podem continuar a onerar a propriedade e também podem existir disputas sobre a
regularidade de uma propriedade que não havia sido identificada ou resolvida anteriormente. Essas situações
podem (i) resultar em responsabilidade por nós em nossa capacidade de proprietário do imóvel; (ii) causar
eventuais restrições ou impedimentos à utilização de uma propriedade por nós; ou (iii) estimular discussões
sobre a legitimidade da aquisição da propriedade por nós, incluindo os direitos dos credores. A ocorrência de
qualquer um desses eventos pode afetar nossos resultados e, consequentemente, o valor de nossas ações.
Adicionalmente é possível que não consigamos concluir com êxito uma aquisição nos termos inicialmente
estabelecidos, impedindo-a de operar efetivamente as propriedades adquiridas.
Podemos não ser capazes de atrair novos clientes, manter nossos atuais clientes, ou ainda expandir as
vendas para os nossos clientes atuais.
Nossa estratégia de crescimento depende da nossa capacidade de atrair novos clientes e de manter nossos
atuais clientes, aumentando a contratação por esses clientes de outros produtos e serviços que oferecemos.
Para alcançar estes objetivos, precisamos convencer os clientes, atuais e potenciais, dos benefícios e do valor
de nossos produtos e serviços. Eventual falha no desenvolvimento das nossas estratégias comerciais, na
expansão eficiente de nossos recursos de marketing e vendas ou na prestação de serviços pós-venda de
suporte, pode prejudicar nossa capacidade de: (i) aumentar nossa base de clientes, (ii) manter nossa base
atual de clientes satisfeita e/ou (iii) alcançar uma aceitação mais ampla do mercado visando expandir nossas
vendas, situações estas que podem afetar adversamente nossos negócios, resultados operacionais, situação
financeira e o valor de nossos valores mobiliários.
A perda de membros da nossa administração ou a incapacidade de atrair e manter profissionais para
integrar nossa administração, pode ter um efeito adverso relevante sobre nós.
A nossa capacidade de manter a nossa posição competitiva depende em larga escala dos trabalhos
desenvolvidos pela nossa administração e da sua composição. Não podemos garantir que teremos sucesso em
atrair e manter profissionais qualificados para integrar a nossa administração. A perda dos serviços de
qualquer dos membros da nossa administração, inclusive em virtude da inabilitação de administradores,
decorrente de eventuais processos, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la,
pode causar um efeito adverso relevante na nossa situação financeira e nos nossos resultados operacionais.
Uma relativa escassez de mão de obra pode implicar em dificuldades na execução dos nossos
empreendimentos e mobilização comercial dos nossos produtos.
Nosso desempenho e expansão das nossas atividades também dependem, em grande parte, pela
disponibilidade de mão de obra para contratação na região na qual atuamos. Nesse sentido, uma diminuição
da disponibilidade de mão de obra em nosso mercado de atuação pode vir a afetar a velocidade de
implementação dos nossos projetos, afetando de forma adversa nossos resultados operacionais e retorno dos
nossos empreendimentos.
Adicionalmente, dependemos da atuação de corretores imobiliários terceirizados para vender nossos
empreendimentos imobiliários. Pode ocorrer uma escassez de corretores imobiliários qualificados para
vender de maneira satisfatória nossos imóveis, o que poderia fazer com que tenhamos dificuldade na
mobilização comercial de nossos produtos, gerando formação bruta de estoque, o que poderá atrasar ou
impactar negativamente nossa capacidade de entregar os nossos empreendimentos, o que impactaria
negativamente os nossos negócios e resultados operacionais e financeiros.
A política de remuneração de parte dos nossos executivos está ligada à performance e à geração de nossos
resultados e das nossas controladas, o que pode levar parte da nossa administração a dirigir os nossos
negócios e as nossas atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo.
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O fato de a remuneração de parte dos nossos executivos estar ligada ao desempenho e à geração dos nossos
resultados e dos resultados das nossas controladas, pode levar parte da nossa administração a dirigir os
negócios e atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que pode não coincidir com
os interesses dos nossos acionistas que tenham uma visão de investimento de longo prazo em relação às
nossas ações.
Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o que
poderá resultar em uma diluição da participação dos investidores no nosso capital social.
Podemos vir a ter que captar recursos adicionais e poderemos optar por obtê-los por meio da colocação
pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por elas, o que
poderá resultar em alteração na quantidade de ações em circulação e no preço das ações, e,
consequentemente, na diluição da participação acionária dos nossos acionistas, que poderão passar a ter
menor participação proporcional em rendimentos e menor poder de influência nas nossas decisões, caso não
exerçam, por qualquer motivo, seus direitos de preferência na subscrição de novas ações emitidas em
decorrência de tais novas ofertas de ações para obtenção de capital adicional no futuro. Na hipótese de
financiamentos públicos ou privados não estarem disponíveis, ou caso assim decidam os acionistas, tais
recursos adicionais poderão ser obtidos por meio de aumento do nosso capital social. Qualquer recurso
adicional obtido por meio de aumento do nosso capital social poderá diluir a participação do investidor no
nosso capital social.
Caso os nossos parceiros de negócios e nossos sócios em empreendimentos imobiliários não sejam bemsucedidos ou caso não consigamos manter um bom relacionamento com tais parceiros e sócios, os nossos
negócios e operações podem ser afetados negativamente.
A manutenção de um bom relacionamento com nossos parceiros de negócios e sócios em nossos
empreendimentos imobiliários (incluindo por meio de Sociedades em Conta de Participação) é condição
essencial para o sucesso de nossas operações e negócio. Não temos como assegurar que seremos capazes de
manter o bom relacionamento com qualquer um de nossos parceiros e sócios. Também não temos como
assegurar a solvência de nossos parceiros de negócios e sócios ou que nossas parcerias e sociedades serão
bem-sucedidas e produzirão os resultados esperados. Problemas na manutenção de nossos parceiros e sócios,
bem como dificuldades de atender adequadamente às necessidades de nossos clientes em razão do insucesso
destes, poderão afetar negativamente nossos negócios, resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa.
Uma paralisação ou greve significativa de nossa força de trabalho pode afetar nossas operações.
Nossos empregados são representados por sindicatos trabalhistas e estão protegidos por acordos coletivos
ou contratos de trabalho semelhantes, que estão sujeitos à renegociação periódica dentro dos prazos
estabelecidos por lei. Greves e outras paralisações ou interrupções de trabalho em qualquer uma das nossas
instalações, ou movimentos trabalhistas relacionados a qualquer um de seus fornecedores terceirizados,
podem afetar adversamente nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira e valor de nossos
valores mobiliários.
Podemos não dispor de seguro suficiente para nos proteger contra perdas substanciais.
Não podemos garantir que as coberturas das nossas apólices estarão disponíveis ou serão suficientes para
cobrir eventuais danos decorrentes de sinistros relacionados a riscos inerentes às nossas atividades (como
riscos de engenharia, incêndio, quedas etc.). Além disso, existem determinados tipos de riscos que podem não
estar cobertos por nossas apólices, tais como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou
interrupção de certas atividades.
Ademais, podemos ser obrigados ao pagamento de multas e outras penalidades em caso de atraso na entrega
das unidades comercializadas, penalidades que não se encontram cobertas pelas nossas apólices de seguro.
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Adicionalmente, quando do vencimento de nossas atuais apólices de seguro, não temos como garantir que
conseguiremos renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam cobertos
pelas nossas apólices contratadas ou a impossibilidade de renovação de apólices de seguros podem afetar
adversamente nossos negócios ou nossa condição financeira.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem nos causar efeitos adversos.
Nós somos/ou podemos vir a ser réu em processos judiciais, administrativos e arbitrais, nas esferas cível,
criminal, tributária e trabalhista, cujos resultados podem ser desfavoráveis. Decisões contrárias aos nossos
interesses, aos interesses dos administradores e/ou dos nossos acionistas controladores, ou ainda aos nossos
prognósticos de perda, poderão representar perdas financeiras e impedir a realização de projetos conforme
inicialmente planejados, podendo afetar adversamente a nossa reputação, os nossos negócios ou os nossos
resultados. O valor de provisões feitas por nossa Companhia poderá ser inferior ao valor total das condenações
referentes aos processos citados acima.
Da mesma forma, um ou mais dos nossos membros do conselho de administração e da diretoria bem como
nossos acionistas controladores podem vir a ser réus em processos judiciais, administrativos e arbitrais, nas
esferas cível, criminal, tributária e trabalhista, cuja instauração e/ou resultados podem afetá-los
negativamente, especialmente se forem processos de natureza criminal, eventualmente impossibilitando os
administradores ao exercício de suas funções na nossa Companhia, o que poderá causar efeito adverso
relevante na reputação, nos negócios ou nos nossos resultados, direta ou indiretamente.
Podemos enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações com partes relacionadas.
Possuímos receitas, custos e despesas decorrentes de transações com partes relacionadas. Contratações com
partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as partes. Caso essas
situações de conflito de interesses se configurem, poderá haver impacto negativo para os nossos negócios, o
que poderá vir a causar um impacto adverso em nossas atividades, situação financeira e resultados, bem como
em nossos acionistas.
Para mais informações acerca das nossas transações com partes relacionadas, veja o item 16 deste Formulário
de Referência.
Pelo fato de reconhecermos a receita de vendas proveniente de nossos imóveis segundo o método contábil
da evolução financeira da obra, o ajuste do custo de um projeto de incorporação poderá reduzir ou eliminar
a receita e o lucro anteriormente apurados.
Reconhecemos a receita de venda de unidades com base no método contábil da evolução financeira da obra,
que exige o reconhecimento da receita de vendas proveniente dos empreendimentos à medida que são
incorridos os custos de construção. As estimativas de receitas de custo totais são regularmente revisadas,
conforme a evolução das obras e os ajustes com base na evolução financeira são refletidos na receita
contratual no período em que é efetuada a revisão dessas estimativas. Adicionalmente, os distratos de vendas
também são um risco para a nossa receita no caso de revés comercial devido a uma formação bruta de estoque
elevado. Quando a construção está concluída, esse estoque pronto implica em um custo de carrego associado
à manutenção e ao IPTU. Na medida em que esses ajustes resultem em aumento, redução ou eliminação do
lucro anteriormente estimado, reconheceremos crédito ou débito contra o lucro do período da revisão, o que
poderá modificar nossos lucros futuros e por conseguinte, impactar adversamente nossos resultados
financeiros e nossos negócios.
A anotação de transferência da titularidade dos registros da marca “Lavvi” ainda não foi deferida pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”).
Apresentamos perante o INPI pedido de transferência de titularidade de nossa marca “Lavvi”, da nossa
acionista controladora Cyrela para a nossa Companhia, o qual está sendo examinado pelo INPI. No âmbito
administrativo, o processo de registro da marca poderá vir a ser contestado por terceiros que entendam que
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nossa marca viole seus direitos de propriedade intelectual ou, ainda, o INPI poderá entender que o registro
da marca não atendeu aos requisitos legais e, portanto, denegar seu registro. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não aleguem estarmos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Caso a transferência de titularidade não se efetive ou ocorra a eventual perda dos direitos sobre a marca, tal
evento acarretaria a perda do direito de uso da marca no Brasil, e enfrentaríamos dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes para comercializar seus produtos.
Podemos falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e aos
nossos padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar impactos adversos relevantes sobre nossos
negócios, nossa situação financeira, nossos resultados operacionais e sobre a cotação de nossas ações
ordinárias.
Estamos sujeitos, entre outras, à Lei nº 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”), à Lei nº 9.613/1998
(“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”) e à Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”). Os nossos processos
de governança, gestão de riscos e compliance podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à
Lei de Improbidade Administrativa, Lei Anticorrupção, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou leis
similares, (ii) ocorrências de comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de nossos
administradores, funcionários ou terceiros contratados para nos representar, ou (iii) outras ocorrências de
comportamentos não condizentes com princípios éticos, que possa afetar adversamente nossa reputação,
negócios, condições financeiras e resultados operacionais, bem como a cotação de nossas ações ordinárias.
Adicionalmente, podemos estar sujeitos a violações de nosso código de conduta ética, das leis acima e
legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e ocorrências de comportamento fraudulento
e desonesto por parte de nossos administradores, empregados e terceiros que agem em nosso nome.
De acordo com a Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas consideradas culpadas por atos de corrupção poderão
ficar sujeitas a multas no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior ao da instauração do
processo administrativo ou, caso não seja possível estimar o faturamento bruto, a multa será estipulada entre
R$6.000,00 e R$60.000.000,00. Podemos ainda vir a ser solidariamente responsabilizados pelo pagamento de
multa e reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à legislação e à regulamentação
anticorrupção por nossos controladores ou sociedades coligadas, os quais, nesse caso poderiam afetar
material e adversamente a nossa reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais, ou a
cotação de mercado de nossas ações de forma negativa.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou judicial
relacionados à violação de qualquer destas leis, no Brasil ou no exterior, contra a administração, funcionários
ou terceiros que agem em nosso nome podem resultar em: (i) multas e indenizações nas esferas
administrativa, civil e penal; (ii) perda de nossas licenças operacionais, com a decorrente responsabilização
subsidiária ou solidária; (iii) proibição ou suspensão de nossas atividades; e/ou (iv) perda de direitos de
contratar com a administração pública, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer
financiamentos e recursos da administração pública. Por conseguinte, todas essas circunstâncias poderão
ocasionar um efeito adverso relevante sobre a nossa reputação, bem como sobre nossas operações, condição
financeira e resultados operacionais.
O risco decorrente da percepção negativa de nosso nome pelo envolvimento em qualquer uma das hipóteses
acima por parte de clientes, contrapartes, acionistas, investidores, reguladores e a sociedade de modo geral
pode ter origem em diversos fatores, inclusive os relacionados ao não cumprimento de obrigações legais,
práticas de negócio inadequadas relacionadas a clientes, produtos e serviços, relacionamento com parceiros
com postura ética questionável, má conduta de nossos colaboradores, vazamento de informações, práticas
anticoncorrenciais, falhas no processo de gestão de riscos, entre outros. Nossa reputação também pode ser
impactada indiretamente por ações ilegais ou ilícitas praticadas por terceiros, parceiros de negócios ou
clientes. Os danos à nossa reputação, multas, sanções ou imposições legais podem produzir efeitos adversos
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sobre os nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira e ao valor de nossos valores
mobiliários.
A Companhia e seus auditores independentes identificaram deficiências significativas nos controles internos
da Companhia e, se a Companhia não for capaz de tornar seus controles internos eficazes, pode incorrer em
erros no reporte de seus resultados e/ou não ser capaz de prevenir práticas inapropriadas, erros ou fraudes.
Os sistemas, políticas e procedimentos de controles internos da Companhia podem não ser suficientes e/ou
totalmente eficazes para detectar práticas inapropriadas, erros ou fraudes. Em conexão com a auditoria de
suas demonstrações financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2020, a nossa Companhia e nossos auditores independentes
identificaram certas falhas relacionadas ao seu processo de encerramento contábil da Companhia neste
período, que representaram, individualmente ou em conjunto, a deficiências significativas nos seus controles
internos, conforme definidos nas normas brasileiras e internacionais de auditoria. Especificamente, as falhas
nos controles e procedimentos internos que representaram deficiências significativas foram: adoção de
controles manuais para transações e apurações significativas para o fechamento contábil e ausência de revisão
periódica de perfis de acesso aos sistemas de gestão financeira. Não há garantias de que a nossa Companhia
conseguirá sanar essas falhas e que seus esforços de remediação serão bem-sucedidos. A nossa Companhia
pode não conseguir concluir tempestivamente qualquer correção necessária. Durante o curso de
documentação e teste de seus procedimentos de controles internos, a nossa Companhia poderá identificar
outras fraquezas e deficiências em seus controles internos sobre relatórios financeiros. Se a nossa Companhia
não for capaz de tornar seus controles internos eficazes, poderá não ser capaz de reportar seus resultados de
maneira precisa ou prevenir a ocorrência de práticas inapropriadas, erros ou fraudes. A falha ou a ineficácia
nos controles internos, poderá ter um efeito adverso significativo em seus negócios, seus resultados
operacionais, bem como no valor dos valores mobiliários de sua emissão. Para mais informações a respeito
do tema, vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência.
Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da LGPD e podemos ser afetados adversamente
pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
No ano de 2018, foi sancionada a LGPD, que transformará a forma pela qual a proteção de dados pessoais no
Brasil é regulada e tratada. A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de
tratamento de dados pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais
aplicáveis à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e
requisitos relativos a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências de dados, bem como a
autorização para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
O início da vigência da LGPD, que estava programado para agosto de 2020, ainda não está definido, pois,
diante de uma possível incapacidade de parcela da sociedade se adequar à LGPD em razão dos impactos
econômicos e sociais da crise provocada pela pandemia COVID-19, foram propostas iniciativas legislativas para
postergar o início da vigência da lei. Na data deste documento, as disposições da LGPD que tratam de sanções
administrativas (artigos 52, 53 e 54) passarão a viger somente em 1º agosto de 2021, pois o início da vigência
de tais dispositivos foi alterado pela Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020. Ademais, a Medida Provisória nº
959/2020, promulgada em 29 de abril de 2020, prorrogou a entrada em vigor da LGPD para maio de 2021 mas ainda está sob apreciação do Congresso Nacional – dessa forma, caso seja convertida em lei, as demais
disposições da LGPD passarão a viger a partir de maio de 2021, ao passo que a não conversão em lei terá como
consequência o início da vigência em agosto de 2020.
Caso não estejamos em conformidade com a LGPD, nós e nossas controladas poderemos estar sujeitas às
sanções, de forma isolada ou cumulativa, de advertência, obrigação de divulgação de incidente, bloqueio
temporário e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou
conglomerado no Brasil no nosso último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de
R$50.000.000,00 por infração.

451

PÁGINA: 47 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Além disso, podemos ser responsabilizados por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados e
ser considerados solidariamente responsáveis por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados
por nós e nossas subsidiárias, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD.
Desta forma, falhas na proteção dos nossos dados pessoais, bem como a inadequação à legislação aplicável,
podem acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para o mercado, eliminação dos dados pessoais da
base, e até a suspensão de nossas atividades, o que poderá afetar negativamente a nossa reputação e os
nossos resultados e, consequentemente, o valor de nossas ações.
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de nossas ações,
bem como a tributação vigente sobre os dividendos poderá ser revista.
De acordo com o nosso estatuto social, devemos pagar aos acionistas, no mínimo, 25% de lucro líquido anual,
calculado e ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76, sob a forma de dividendos ou juros sobre capital próprio.
O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei
nº 6.404/76 e pode não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei nº 6.404/76 permite que uma companhia aberta suspenda a distribuição obrigatória de
dividendos 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 qualquer destes eventos
ocorra, os proprietários de ações podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente incidente
sobre o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista e tanto os
dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre
capital próprio, ter nossa tributação majorada no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos
nossos acionistas a título de participação nos resultados.
Incorreremos em aumento de custos como resultado da abertura de capital no âmbito do nosso pedido de
registro de companhia aberta perante a CVM e do início da negociação de nossas ações na B3.
Como companhia aberta, incorreremos em despesas legais, estruturais, de melhoria em nossa governança
corporativa, contábeis e outras que não incorríamos como sociedade limitada, inclusive no que diz respeito
ao cumprimento dos requisitos para nossa listagem no Novo Mercado, o segmento de listagem da B3 que
exige os mais altos níveis de governança corporativa. Alguns dos membros da nossa administração não
possuem experiência significativa na condução de companhias abertas, e nossa administração deverá dedicar
tempo substancial à adequação das alterações decorrente da abertura de capital e do cumprimento dos
requisitos regulatórios e de governança corporativa a que estaremos sujeitos, o que aumentará
significativamente nossos custos e tornará algumas atividades e ações mais demoradas e custosas. Não
podemos prever ou estimar os custos adicionais que incorreremos em razão da transformação em sociedade
por ações e abertura de capital ou do cumprimento destes requisitos regulatórios e de governança
corporativa. Adicionalmente, na condição de companhia aberta, somos obrigados a implementar controles
internos adequados e eficazes sobre os relatórios financeiros, nossas operações, os riscos a que estamos
sujeitos, nossa governança corporativa, dentre outros. O aumento dos custos como companhia aberta ou
qualquer falha em manter a adequação de controles internos acima mencionados poderá afetar
adversamente nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira e o valor de nossos valores
mobiliários.
O descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação das receitas da Companhia e as taxas utilizadas
para a indexação de suas despesas poderá afetar adversamente a Companhia.
A maior parte das receitas da Companhia decorre das vendas de unidades imobiliárias, que são reajustadas,
(i) durante a fase de construção, pelo Índice Nacional de Custo da Construção ("INCC"); e (ii) após a fase de
construção, pelo Índice Geral de Preços do Mercado ("IGP-M"). Por outro lado, a maior parte das despesas da
nossa Companhia relacionadas à atividade de construção é reajustada pelo INCC. Caso, após a fase de
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construção, haja descasamento entre o INCC e o IGP-M, os resultados financeiros da Companhia poderão ser
afetados adversamente.
O valor de mercado dos terrenos e unidades imobiliárias que a Companhia mantém em estoque pode se
desvalorizar, o que poderá afetá-la adversamente. Além disso, os custos de manutenção e revenda de
unidades imobiliárias podem ser significativos e impactar negativamente o fluxo de caixa e o desempenho
da Companhia.
A Companhia mantém terrenos em estoque para desenvolvimento de seus empreendimentos imobiliários
futuros. O valor dos terrenos mantidos em estoque pode variar significativamente entre a data de suas
aquisições e a data de entrega dos empreendimentos imobiliários aos quais se destinam, como consequência
de condições econômicas, regulatórias ou de mercado. A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos
em estoque pela Companhia pode comprometer o resultado das vendas dos correspondentes
empreendimentos imobiliários, impactando adversamente a rentabilidade e as margens da Companhia.
Além disso, unidades imobiliárias comercializadas podem retornar para estoque em razão de distratos sem
justa causa dos respectivos adquirentes ou por inadimplemento com relação ao pagamento dos
financiamentos concedidos pela Companhia. Adicionalmente ao retorno da unidade imobiliária para o
estoque, a Companhia pode ter que incorrer com despesas comerciais adicionais para revendê-la, além de
gastos com manutenção, condomínio e IPTU. Tais custos podem ser significativos e impactar negativamente
o fluxo de caixa e o desempenho da Companhia. Em razão desses fatores, a Companhia pode ser forçada a
vender unidades imobiliárias com prejuízo ou por preços inferiores aos originalmente previstos pela
Companhia e ser obrigada a efetuar reduções substanciais no valor contábil de tais unidades imobiliárias em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A ocorrência de tais eventos poderá afetar
adversamente a Companhia, seus negócios e resultados.
O código de conduta e os controles internos da Companhia, assim como as cláusulas contidas nos contratos
celebrados com terceiros para agirem em nome ou benefício da Companhia, podem não ser suficientes para
evitar violações de leis de combate à corrupção e fraudes e práticas irregulares por parte dos
administradores, empregados e terceiros que agem em nome ou benefício da Companhia.
A Companhia não dispõe de um departamento de compliance formalmente estabelecido para acompanhar a
eficácia dos controles internos e assessorar a administração da Companhia em questões envolvendo violações
às leis, combate à corrupção, fraudes e práticas irregulares, de tal forma que os mecanismos de prevenção e
combate à corrupção e os controles internos da Companhia podem não ser suficientes para assegurar que
todos os membros da administração, funcionários e terceiros que agem em nome ou benefício da Companhia
atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas e às leis e regulamentos voltados à prevenção e
combate à corrupção, como, por exemplo, o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, conforme
alterada, a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, conforme alterada, a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,
conforme alterada, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme alterada, a Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, conforme alterada, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, Decreto nº 8.420,
de 18 de março de 2015, o Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000, o Decreto nº 4.410, de 7 de outubro
de 2002, conforme alterada, e o Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
Como resultado, a Companhia pode estar sujeita a violações do seu código de conduta e das leis e
regulamentos voltados à prevenção e combate à corrupção, em decorrência de comportamentos fraudulentos
e desonestos por parte de seus administradores, empregados e terceiros que agem em seu nome ou benefício,
o que pode resultar em responsabilização legal da Companhia bem como em um efeito adverso relevante
sobre à reputação, operações, condição financeira e resultados operacionais da nossa Companhia. Para mais
informações, ver “Podemos falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
aplicáveis e aos nossos padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar impactos adversos relevantes sobre
nossos negócios, nossa situação financeira, nossos resultados operacionais e sobre nossos negócios, nossa
situação financeira, nossos resultados operacionais e sobre a cotação de nossas ações ordinárias”.

453

PÁGINA: 49 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A nossa Companhia está sujeita ao risco de sua inclusão no “Cadastro de Empregadores”, o que pode afetar
adversamente a imagem e consequentemente os negócios e a situação financeira da Companhia.
O “Cadastro de Empregadores” de trabalhadores em condições análogas ao escravo tem seu funcionamento
regulado pela Portaria Interministerial nº 4, publicada em 13 de maio de 2016 (“Portaria nº 4/16”). A Portaria
nº 1.293, publicada em 28 de dezembro de 2017, dispõe sobre o que deve ser caracterizado como “condições
análogas à de escravo” e o procedimento de autuação a ser adotado pelo por agente fiscalizador quando se
deparar com tais condições, mantendo relativa subjetividade na caracterização de “condições análogas a de
escravo”.
Diante da subjetividade na caracterização de “condições análogas a de escravo”, a nossa Companhia está
sujeita ao entendimento por parte do agente fiscalizador, no momento de eventual fiscalização, em qualificar
a condição dos trabalhadores como análoga às condições de trabalho escravo. Dessa forma, existe o risco de
inclusão da Companhia e de suas subsidiárias no referido cadastro. Caso a nossa Companhia ou qualquer
empresa prestadora de serviços para a nossa Companhia seja incluída no referido cadastro, a nossa
Companhia poderá sofrer efeitos adversos à sua imagem, restrição à obtenção de crédito por parte das
instituições financeiras públicas e privadas, incluindo a Caixa Econômica Federal (“CEF”) e o Banco do Brasil, e
autuações significativas, o que poderá afetar seus negócios e resultados. Além disso, a inclusão no “Cadastro
de Empregadores” pode ocasionar a perda imediata do direito de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios concedidos pelo poder público e do direito de participar de licitações por 10 (dez) anos.
b.

Com relação ao nosso controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Os interesses de nossos acionistas controladores podem ser conflitantes com os interesses dos demais
acionistas e investidores. Ainda, após a Oferta (considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais
e/ou a colocação da totalidade das Ações Suplementares) os acionistas controladores deixarão de deter
mais do que 50% do capital votante o que poderá deixar a Companhia sucetível a novas alianças, além de
outros eventos decorrentes de um acionista controlador ou grupo de controle detentor da maioria do capital
votante.
Somos controlados por um grupo de acionistas signatários de um acordo de acionistas. Enquanto nossos
acionistas controladores continuarem a deter uma quantidade significativa de nossas ações e poder de voto,
eles terão poderes para controlar uma série de atos importantes, independentemente de como os acionistas
minoritários venham a deliberar sobre essas questões, tais como: (i) eleger a maioria dos membros do nosso
Conselho de Administração e, assim, controlar nossas políticas e operações, incluindo a nomeação da nossa
diretoria, futuras emissões de ações ordinárias ou outros títulos, (ii) aprovar o pagamento de dividendos, se
houver, sobre o nosso capital, (iii) aprovar reorganizações societárias; (iv) autorizar a constituição de dívida,
(v) deliberar sobre reformas do nosso Estatuto Social e a celebração de operações ordinárias e extraordinárias,
inclusive, mas não se limitando àquelas com partes relacionadas, e (vi) decidir sobre mudanças na composição
da diretoria executiva Tais acionistas controladores podem ter interesse em aquisições, desinvestimentos e
outras operações que, na opinião dos mesmos, poderiam aumentar seus investimentos, mesmo que tais
operações possam envolver riscos para os investidores. Dessa forma, os acionistas controladores poderão,
eventualmente, adotar medidas que conflitem com os interesses dos nossos demais acionistas ou que não
resultem em melhoria de nossos resultados operacionais, podendo inclusive tomar decisões conflitantes com
os interesses dos nossos demais acionistas.
Adicionalmente, a nossa acionista controladora Cyrela, atua no mesmo setor de atividades que o nosso e,
portanto, é possível que sejamos competidores em determinados mercados em que já atuamos ou que
venhamos a atuar, tanto na prospecção de novos terrenos, quanto no desenvolvimento e venda de
empreendimentos imobiliários. Além disso, nossos atuais acionistas controladores poderão ter interesses
conflitantes com os outros investidores, independentemente de sua posição acionária final na nossa
Companhia, após a conclusão de oferta pública de ações (“Oferta”).
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Após a conclusão da Oferta, considerando a colocação total das Ações inicialmente ofertadas em conjunto
com a colocação da totalidade das Ações Adicionais e/ou a colocação da totalidade das Ações Suplementares,
os Acionistas Controladores deixarão de deter mais do que 50% do capital votante da Companhia, o que
poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos
decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo de controle detentor da maioria do capital
votante. A Companhia não pode garantir que a influência e controle que vem sendo exercidos pelos Acionistas
Controladores na Companhia sejam mantidos. Adicionalmente, caso os acionistas controladores deixem de
deter mais do que 50% do capital votante, tal situação poderá conferir prerrogativa aos credores para decretar
o vencimento antecipado da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) emitida pela
Companhia em 18 de novembro de 2019, em favor do Banco Alfa de Investimento S.A., a qual foi lastro de
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e cujo saldo devedor, em 30 de junho de 2020, era
de R$50,0 milhões. Para mais informações sobre a CCB, ver item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
Eventual conflito entre os nossos acionistas controladores poderia prejudicar a condução estratégica de
nossos negócios, afetando inclusive nosso resultado operacional.
Os nossos acionistas controladores são signatários de um acordo de acionistas que garante o poder para
condução estratégica de nossos negócios e controle substancial de todas as questões submetidas à aprovação
de nossos acionistas. Dessa forma, caso nossos acionistas controladores tenham interesses conflitantes entre
si ou haja quaisquer discussões em juízo acerca dos termos e condições do acordo de acionistas, estes poderão
retardar ou não implementar medidas fundamentais e significativas para nós. Portanto, eventual discordância
entre os nossos acionistas controladores poderá prejudicar a condução estratégica de nossa Companhia, em
particular quando se tratar de matérias que dependem da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral.
As quotas de algumas de nossas controladas foram caucionadas em favor da Cyrela, a nossa acionista
controladora, e a excussão dessa garantia poderá impactar adversamente os nossos negócios e os nossos
resultados operacionais.
Em contrapartida aos avais outorgados pela Cyrela, nossa acionista controladora, para garantir nossos
financiamentos, as quotas de determinadas controladas (a saber: Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários
Ltda., CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Lavvi Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda., Lavvi
Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.) foram
caucionadas (garantia) em favor da Cyrela. Na hipótese de inadimplemento dos financiamentos em que a
Cyrela figura como avalista, a Cyrela poderá ser obrigada a realizar o pagamento inadimplido e,
consequentemente, excutir essa garantia. Na ocorrência dessa situação, perderemos a habilidade de controlar
tais sociedades e empreendimentos imobiliários, o que poderá impactar adversamente os negócios e os
nossos resultados operacionais. Para mais informações sobre os nossos empréstimos e financiamentos, ver
item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
c.

Com relação aos nossos acionistas

Salvo pelos riscos descritos no item (b) acima, não há riscos relevantes envolvendo a nossa Companhia cuja
fonte seja seus acionistas.
d.

Com relação as nossas controladas e coligadas

Possuímos participação em outras sociedades e dependemos de seus resultados financeiros para compor
nossos resultados e patrimônios.
Possuímos participações diretas e indiretas em diversas sociedades e o resultado dessas participações compõe
os nossos resultados e patrimônio. Os resultados apresentados por estas sociedades impactam nossos
resultados consolidados. Não podemos garantir que receberemos quaisquer dividendos ou outras
distribuições dessas sociedades ou que elas irão performar de forma adequada e sustentável. A não
disponibilização destes recursos ou sua insuficiência pode causar um efeito adverso relevante na situação
financeira da Companhia e em seus resultados operacionais.
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Podemos estar expostos a riscos financeiros e comerciais relacionados a nossas controladas e coligadas.
Devido à nossa participação em controladas e coligadas (incluindo por meio de sociedades em conta de
participação), estamos expostos a riscos relativos a nossa relação financeira e comercial com nossas
controladas e coligadas, bem como com nossos parceiros e sócios. Esses riscos incluem a potencial dificuldade
financeira ou a falência de nossos parceiros e sócios, bem como a possibilidade de interesses econômicos ou
comerciais divergentes ou inconsistentes entre nós e nossos parceiros. Caso nossos parceiros não realizem ou
não sejam capazes financeiramente de assumir as contribuições de capital exigidas, poderemos ter de realizar
investimentos adicionais inesperados e fornecer recursos adicionais, o que poderá afetar adversamente nosso
fluxo de caixa. A nossa Companhia, na qualidade de sócia, pode se tornar responsável pelas obrigações das
sociedades em que tem participação, especialmente com relação às obrigações de natureza tributária,
trabalhista, ambiental e de defesa do consumidor, o que pode afetar diretamente a Companhia.
Adicionalmente, compartilhamos o controle ou somos acionistas minoritários em determinados
empreendimentos imobiliários, nos quais precisamos de autorização de sócios para tomar determinadas
decisões significativas que afetam os objetivos estratégicos de tais empreendimentos imobiliários. Os
interesses econômicos de alguns de nossos parceiros nesses empreendimentos imobiliários podem ser
diferentes dos nossos e nossos parceiros podem não apoiar ou aprovar tais medidas, o que afetaria ou evitaria
a implementação de nossas estratégias de negócios. Além disso, as disputas entre nossos parceiros e nossa
Companhia podem resultar em litígios e processos de arbitragem que demandariam recursos adicionais e
tempo. Esse tipo de risco poderia nos afetar adversamente. Sendo assim, podemos ter eventuais efeitos
adversos decorrentes da conduta de nossos parceiros em determinados empreendimentos em comum.
Riscos associados à concessão de financiamentos a parceiros.
Poderemos financiar ou garantir parceiros (seja por meio de mútuos ou de prestação de fiança) na aquisição
de suas frações de terrenos ou para fazer frente à necessidade de capital de giro dos respectivos
empreendimentos, recebendo como garantia quotas desses empreendimentos e/ou garantias fidejussórias.
Isso nos expõe a riscos relacionados à concessão de crédito, incluindo o risco de o parceiro não ter capacidade
para realizar pagamentos e de termos que assumir as obrigações relacionadas ao financiamento.
Adicionalmente, para concessão de financiamentos de construção, os bancos costumam demandar garantia
fidejussória da nossa Companhia referente ao valor total do crédito concedido. A incapacidade dos parceiros
em honrar esses pagamentos pode impactar o nosso resultado.
Eventual processo de liquidação que envolva nós ou nossas controladas poderá ser conduzido em bases
consolidadas.
O Judiciário brasileiro ou os nossos credores e/ou de empresas de nosso grupo econômico podem determinar
a condução de eventual processo de liquidação da Companhia e/ou empresa de nosso grupo econômico como
se fossem uma única sociedade (Teoria da Consolidação Substancial). Caso isso aconteça, os nossos acionistas
poderão ser negativamente impactados pela nossa perda de valor em caso de destinação de nosso patrimônio
para pagamento dos credores de outras empresas do nosso grupo econômico.
e.

Com relação aos nossos fornecedores

O mercado em que atuamos e nossos negócios dependem dos serviços de fornecimento de materiais para
expansão das nossas atividades.
O atraso ou falta de pagamento, por nós, de nossos fornecedores, inclusive em razão de eventuais dificuldades
financeiras, podem resultar em atrasos de obras. Tais fatos podem afetar adversamente as nossas atividades,
pois atrasos de obras estão sujeitos a multas e sanções pela legislação vigente, além de potenciais distratos
de unidades vendidas.
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Nós ou nossas controladas poderemos figurar como responsáveis solidários pelos danos ambientais
causados por nossos fornecedores e parceiros/sócios.
A obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente é tratada, especialmente, pela Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. A responsabilidade civil impõe
ao poluidor a obrigação de recomposição do meio ambiente ou, na sua impossibilidade, de ressarcimento dos
prejuízos causados por sua ação ou omissão. Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade
objetiva e solidária. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos
aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ambiental (incluindo eventuais
parceiros e/ou sócios), independentemente da comprovação de culpa dos agentes, o que poderá afetar
adversamente os nossos resultados e atividades.
Ainda, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nos empreendimentos e atividades,
tais como, gerenciamento de áreas contaminadas, supressão de vegetação, construções ou disposição final
de resíduos, não exime a nossa responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pela contratada.
Caso sejamos responsabilizados por esses eventuais danos, nossos resultados poderão ser adversamente
afetados.
Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de empreendimentos e reduzir os nossos
lucros.
As matérias-primas básicas utilizadas por nós na construção de empreendimentos imobiliários podem sofrer
aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos contratos
celebrados, inclusive em virtude da ocorrência de alterações na legislação tributária e trabalhista, com a
alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos tributos, ou em virtude de restrições de fornecimento
em decorrência de pandemias (como por exemplo, o COVID-19) que pode causar uma diminuição na
rentabilidade desses empreendimentos e consequentemente na nossa situação financeira. O custo dos
prestadores de serviços, especialmente a mão de obra utilizada, também pode sofrer aumentos acima dos
índices, levando à perda de margens de rentabilidade nos empreendimentos em que isso ocorrer, o que pode
afetar materialmente os nossos resultados.
A utilização de mão de obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de natureza trabalhista
e previdenciária.
A utilização de mão de obra terceirizada por nós e nossas controladas, especialmente no que diz respeito à
contratação de empreiteiras e subempreiteiras, pode implicar na assunção de contingências de natureza
trabalhista e previdenciária de modo que nós e nossas subsidiárias podemos ser consideradas solidária ou
subsidiariamente responsáveis por contingências de natureza trabalhista e previdenciária das empresas
terceirizadas, podendo, assim, ser autuadas e/ou obrigadas a efetuar o pagamento de multas impostas pelas
autoridades competentes.
A assunção de tais contingências é inerente à contratação de terceiros, uma vez que pode ser atribuída às
subsidiárias, na condição de tomadoras de serviços de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas
e previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir
com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Nós podemos vir a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas às nossas
subsidiárias, independentemente de ser assegurado a nós e às nossas subsidiárias o direito de ação de
regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais contingências poderá afetar
adversamente a nossa situação financeira e os nossos resultados, bem como impactar negativamente nossa
imagem em caso de eventual aplicação de multa ou pagamento de indenização.
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Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços pelas construtoras que contratamos podem ter um
efeito adverso em nossa imagem e em nossos negócios e nos sujeitar à imposição de responsabilidade civil.
Além de adquirir materiais de construção utilizados na construção de empreendimentos imobiliários como
concreto, blocos de concreto, aço, tijolos, janelas, portas, telhas e tubulações, nós também terceirizamos os
serviços de construção de que necessitamos para desenvolver nossos empreendimentos. Deste modo, o prazo
e a qualidade dos empreendimentos dos quais participamos dependem de fatores que estão fora do nosso
controle como, por exemplo, a qualidade do material de construção para obras e a capacitação técnica dos
profissionais e colaboradores terceirizados. Eventuais falhas, atrasos ou defeitos na prestação dos serviços
pelas construtoras contratadas podem ter um efeito negativo na nossa imagem e no nosso relacionamento
com os clientes, podendo impactar negativamente os nossos negócios e as nossas operações.
Adicionalmente, conforme o disposto no artigo 618 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“Código Civil”), nós estamos obrigados a prestar garantia pelo prazo de cinco anos sobre defeitos
estruturais em nossos empreendimentos e podemos vir a ser demandados com relação a tais garantias, o que
poderá causar um efeito adverso sobre nossas operações e situação financeira.

f.

Com relação aos nossos clientes

A escassez de recursos disponíveis para financiamentos no mercado e/ou o aumento na taxa de juros pode
prejudicar a capacidade ou disposição dos potenciais adquirentes de unidades imobiliárias da nossa
Companhia de financiar suas aquisições, o que pode vir a afetar negativamente as vendas da Companhia e
a obrigá-la a alterar as condições de financiamento que oferece aos seus clientes.
Nossos clientes dependem de empréstimos bancários para financiar a aquisição das unidades. Tais
financiamentos poderão não estar disponíveis para potenciais clientes, assim como, mesmo se disponíveis, os
termos destes financiamentos poderão não ser atrativos. A escassez de recursos disponíveis para
financiamento no mercado e/ou o aumento na taxa de juros, inclusive em razão da pandemia do COVID-19,
pode prejudicar a capacidade ou disposição dos potenciais adquirentes de financiar suas aquisições. Tal fato
pode reduzir a demanda pelos empreendimentos imobiliários da Companhia, afetando-a adversamente.
Os diferentes tipos de financiamento bancário obtidos pelos adquirentes de unidades imobiliárias possuem
como principal fonte o Sistema Financeiro de Habitação ("SFH"), financiado com recursos captados por meio
dos depósitos em caderneta de poupança, conforme estabelecido pela legislação brasileira. O Conselho
Monetário Nacionais ("CMN"), com frequência, altera o limite desses recursos para financiamento imobiliário.
Além disso, os adquirentes de unidades imobiliárias utilizam para tanto, recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço ("FGTS"). Assim, caso o CMN restrinja o limite de disponibilidade do sistema destinado a
financiar a compra de imóveis, ocorram mudanças nas regras de utilização de recursos do FGTS ou caso ocorra
aumento das taxas de juros, poderá ocorrer uma redução da procura por unidades imobiliárias residenciais e
não residenciais, obrigando a nossa Companhia a conceder financiamentos aos adquirentes de suas unidades
imobiliárias de uma parcela maior do preço das unidades, o que resultaria no aumento significativo da
quantidade de recursos necessários à manutenção do mesmo número de operações, afetando adversamente
a nossa condição financeira e os nossos resultados operacionais.
Mudanças nas regras do Sistema de Financiamento Imobiliário (“SFI”) e do SFH, a escassez de recursos
disponíveis no mercado para financiamento ou qualquer aumento na taxa de juros podem prejudicar a
capacidade ou a vontade de potenciais clientes de financiar nossas aquisições de imóveis, reduzindo, portanto,
a demanda por unidades comercializadas por nós, o que poderá resultar em um efeito adverso sobre as
atividades, situação financeira e nossos resultados operacionais.
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Estamos sujeitos a riscos associados a distratos pleiteados pelos adquirentes das unidades imobiliárias, o
que poderá impactar a receita e geração de caixa da nossa Companhia e prejudicar a nossa rentabilidade e
o nível de lucro dos empreendimentos imobiliários.
Em 28 de dezembro de 2018, entrou em vigor a Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018 ("Lei do Distrato"),
que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em regime
de incorporação e em parcelamento de solo urbano. A Lei do Distrato regulamenta, dentre outros aspectos,
os valores que devem ser devolvidos a adquirentes que derem ensejo a distrato ou resolução do contrato.
Nos termos da Lei do Distrato, (i) caso a incorporação esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação,
a nossa Companhia poderá estabelecer uma cláusula penal, prevendo retenção de até 50% do valor pago pelo
adquirente até o momento do distrato; ou (ii) caso não haja o estabelecimento do regime de patrimônio de
afetação, a retenção poderá ser de até 25% do valor pago pelo adquirente até o momento do distrato. Por
consequência dos distratos, deverá ser reconhecida baixa em potencial recebível futuro, o que poderá
impactar diretamente a receita e a geração de caixa da Companhia, prejudicando a rentabilidade dos seus
empreendimentos imobiliários.
O cancelamento da venda impacta negativamente o fluxo de caixa da nossa Companhia em razão do dispêndio
de recursos para ressarcir o cliente em 30 dias da expedição do “habite-se” ou documento equivalente emitido
pelo órgão público municipal, nos termos da legislação local, no caso de unidades em empreendimentos
desenvolvidos em regime de patrimônio de afetação, ou em 180 dias contados do distrato no caso dos demais
empreendimentos. Tal cancelamento também impacta negativamente a carteira de recebíveis da nossa
Companhia. Adicionalmente, o retorno da unidade para o estoque gera novos custos para revendê-la e, no
caso de uma unidade pronta, gera, ainda, custos adicionais com condomínio, IPTU e conservação, impactando
negativamente o nosso fluxo de caixa.
Adicionalmente, as políticas de isolamento recentemente implantadas pelo poder público da pandemia do
COVID-19, ao impactar de forma expressiva as relações comerciais, gerando uma desaceleração econômica
global, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em um aumento do número de pedidos de distratos,
de forma a acentuar os desdobramentos destacados acima.
A Companhia está sujeita a riscos normalmente associados à concessão e à inadimplência de
financiamentos.
Concedemos financiamentos aos compradores das unidades dos nossos empreendimentos residenciais e/ou
não residenciais, baseados nos termos de contratos de venda a prazo, os quais preveem, via de regra, ajuste
pelo Índice Nacional de Custo da Construção – INCC durante as obras, e taxa de juros de até 12,0% ao ano
mais IGP-M após prazo previsto para a concessão do Habite-se.
O nível de inadimplência de nossos clientes pode ser afetado por variáveis da economia, como nível de renda,
desemprego, taxa de juros e inflação. Haja vista a atual situação macroeconômica brasileira, associada à
recente pandemia da COVID-19, que levou a um período prolongado de fechamento de locais de trabalho,
stands de venda de empreendimentos, paralisações comerciais e outras restrições semelhantes, não podemos
garantir que as medidas por nós adotadas para realização de cobrança de pagamentos serão suficientes e
efetivas para manter o atual nível de inadimplência dos nossos clientes.
Além disso, nos termos da legislação brasileira, em caso de inadimplemento ocorrido após a entrega da
unidade adquirida a prazo, a ação de cobrança tendo por objeto os valores devidos e a retomada da unidade
do comprador inadimplente pode levar dois anos ou mais até a obtenção de sentença transitada em julgado.
Portanto, caso o comprador venha a se tornar inadimplente, não se pode garantir que a nossa Companhia
será capaz de reaver o valor total do saldo devedor de qualquer contrato de venda a prazo, o que poderia ter
um efeito material adverso na sua condição financeira e nos seus resultados operacionais.
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Adicionalmente, a nossa Companhia e as demais empresas do setor captam recursos a diferentes taxas e
indexadores e podem não conseguir repassar aos seus clientes tais condições de remuneração, de modo a vir
a conceder financiamentos com indexadores diferentes. O descasamento de taxas e prazo entre a captação
de recursos e os financiamentos concedidos poderá vir a afetar o fluxo de caixa e desempenho financeiro da
Companhia.
g.

Com relação aos setores da economia nos quais atuamos

Considerando-se o longo período para a conclusão de um projeto, podemos enfrentar desaquecimento
econômico, aumento nas taxas de juros, variações cambiais e instabilidade política que podem afetar nossa
capacidade de concluir projetos com sucesso.
Um projeto de incorporação imobiliária pode levar, aproximadamente, 48 meses para ser finalizado,
dependendo do tipo de produto. Esse prazo de construção pode variar a depender da complexidade do
projeto. Durante esse período, poderá haver incertezas econômicas consideráveis, inclusive em decorrência
da pandemia do COVID-19, como, por exemplo, desaquecimento econômico, aumento nas taxas de juros,
variações cambiais e instabilidade política que podem resultar em efeitos adversos nos hábitos do
consumidor, nos custos de construção, na disponibilidade de mão de obra e materiais, bem como outros
fatores que nos afetam, assim como ao mercado imobiliário em geral.
Despesas significativas associadas aos investimentos imobiliários, como custos de manutenção, custos de
construção e pagamento de dívidas, geralmente não poderão ser reduzidas caso mudanças na economia
causem uma redução nas receitas provenientes dos nossos produtos. A demanda contínua por
empreendimentos no mercado imobiliário depende de expectativas a longo prazo em termos de crescimento
econômico e emprego. Em particular, se a taxa de crescimento da economia diminuir ou caso ocorra recessão
na economia, a nossa rentabilidade pode ser adversamente afetada.
Estamos expostos a riscos associados à incorporação imobiliária, construção e venda de imóveis.
Nos dedicamos à incorporação, construção e venda de empreendimentos residenciais e não residenciais e
pretendemos continuar desenvolvendo tais atividades. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado
imobiliário, tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves, escassez de mão
de obra qualificada e regulamentos ambientais e de zoneamento, as nossas atividades são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos, alguns dos quais podem ser acentuados em decorrência da pandemia do
COVID-19 e das medidas restritivas impostas por autoridades governamentais para tentar combater a
pandemia:
•

a conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um
todo, através da desaceleração da economia, aumento de juros, flutuação da moeda e instabilidade
política, além de outros fatores, inclusive os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19;

•

podemos ser impedidos no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou de condições de
mercado, de corrigir monetariamente nossos recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação,
conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

•

o grau de interesse dos compradores em um novo projeto lançado ou o preço de venda por unidade
necessário para vender todas as unidades podem ficar abaixo do esperado, fazendo com que o
projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

o grau de desinteresse ou impossibilidade dos compradores em manter a aquisição da unidade em
função de desemprego, problemas pessoais de saúde, alteração de estado civil, alteração de preço
de imóveis da concorrência na mesma região, pode levar o projeto a perder quantidade significativa
de vendas até a data prevista da entrega de chaves, fazendo com que o projeto gere quantidade
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menor de caixa do que o esperado, especialmente decorrentes de eventuais mudanças de hábitos de
compradores decorrentes da pandemia do COVID-19;
•

na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia do setor
imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma redução da
confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

•

somos afetados pelas condições do mercado imobiliário local ou regional, tais como o excesso de
oferta de espaço para imóveis, a escassez de terrenos em certas regiões ou o aumento significativo
dos custos de construção e de aquisição de terrenos;

•

o risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das nossas propriedades e das áreas onde estão localizadas;

•

as margens de nosso lucro podem ser afetadas em função de aumento nos custos operacionais,
incluindo investimentos, prêmios de seguro, tributos imobiliários em geral e tarifas públicas;

•

as oportunidades de incorporação podem diminuir;

•

a construção e a venda das unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas dentro do
cronograma, acarretando um aumento dos custos de construção ou a rescisão dos contratos de
venda;

•

eventual mudança nas políticas do CMN sobre a aplicação dos recursos destinados ao Sistema
Financeiro de Habitação SFH pode reduzir a oferta de financiamento aos nossos clientes; e

•

a queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em nosso estoque antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a nossa incapacidade de preservar as margens anteriormente
projetadas para as respectivas incorporações.

A ocorrência de quaisquer dos riscos acima pode causar um efeito material adverso na nossa condição
financeira e resultados operacionais.
Dependemos, também, significativamente do valor das unidades concedidas em alienação fiduciária aos
bancos financiadores nos financiamentos que concedemos para minimizar o nosso risco de inadimplência.
Desta forma, caso o imóvel concedido em garantia sofra desvalorização a níveis mais baixos do que o saldo a
receber do cliente, a nossa exposição ao risco de inadimplência pode aumentar, afetando a nossa condição
financeira e o resultado de nossas operações.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e podemos perder nossa posição no mercado em certas
circunstâncias.
O setor imobiliário no Brasil e, particularmente, na cidade e estado de São Paulo, onde as nossas atividades
são concentradas, é altamente competitivo e fragmentado, não existindo grandes barreiras que restrinjam o
ingresso de novos concorrentes no mercado. Os principais fatores competitivos no ramo de incorporações
imobiliárias incluem disponibilidade e localização de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade,
reputação e parcerias com incorporadores. Desta forma, uma série de incorporadores residenciais e
comerciais e companhias de serviços imobiliários concorrem conosco na aquisição de terrenos, na tomada de
recursos financeiros para incorporação e na busca de potenciais compradores e locatários, nos sujeitando a
certos riscos, incluindo a incapacidade de adquirir uma propriedade desejada devido à concorrência de outros
investidores imobiliários bem capitalizados e a um aumento no preço de compra dessa propriedade de
aquisição.
Outras companhias, inclusive estrangeiras, em alianças com parceiros locais, já passaram a atuar ativamente
no segmento de incorporação imobiliária no Brasil nos últimos anos, aumentando ainda mais a concorrência
no setor, em especial no segmento de empreendimentos residenciais populares, em função do maior
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potencial de crescimento. Os nossos concorrentes podem estar dispostos a pagar mais por determinados
ativos ou podem estar dispostos a aceitar mais riscos do que nós. Ademais, alguns dos nossos concorrentes
poderão ter acesso a recursos financeiros em melhores condições e, consequentemente, estabelecer uma
estrutura de capital mais adequada às pressões de mercado, principalmente em períodos de instabilidade no
mercado imobiliário.
Na medida em que um ou mais dos nossos concorrentes iniciem uma campanha de marketing ou venda bemsucedida, nossas atividades e nossa situação financeira podem vir a ser afetadas adversamente.
Concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do crédito.
De acordo com o Relatório de Economia Bancária 2019, publicado pelo Banco Central do Brasil, em março de
2020, os cinco maiores bancos brasileiros concentravam 69,8% dos ativos totais, o que fez com que o Brasil
figurasse no grupo de países com os sistemas bancários mais concentrados do mundo. A título de comparação,
em 2017, a concentração era de 70,8%. Mais especificamente em relação ao mercado imobiliário, em
operações de crédito imobiliário, somadas as operações de pessoa física e jurídica, os cinco maiores bancos
brasileiros foram responsáveis por 98,4% do mercado, com ampla vantagem para a CEF, com participação de
69,8% no mercado em 2019, com leve queda ante a 2018 (70,0%).
Essa concentração pode afetar a concorrência, com possíveis efeitos sobre o spread bancário e outros preços.
Adicionalmente, um eventual problema de relacionamento com um dos bancos pode afetar a nossa
capacidade de financiamento ou de nossos clientes. O nosso custo de captação ou de nossos clientes podem
aumentar reduzindo a nossa margem e o poder aquisitivo de nossos clientes.
h.

Com relação à regulação dos setores em que atuamos

As nossas atividades estão sujeitas à extensa regulamentação, o que pode vir a aumentar o custo e limitar
o desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente as nossas atividades.
O setor imobiliário brasileiro está sujeito à extensa regulamentação relativa a edificações, zoneamento e
loteamentos, expedida por diversas autoridades federais, estaduais e municipais, que afetam a aquisição de
terrenos e as atividades de incorporação imobiliária e construção, através da necessidade de obtenção de
licenças. Nós somos obrigados a obter aprovação de várias autoridades governamentais para desenvolver
nossas atividades de incorporação imobiliária, podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados,
implementados ou interpretados de modo a afetar adversamente os nossos resultados operacionais.
As nossas operações também estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e municipais.
Essas leis podem acarretar atrasos ou fazer com que incorramos em custos significativos para cumpri-las,
assim como podem proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação e construção em regiões ou
áreas ambientalmente sensíveis.
As leis que regem o setor imobiliário brasileiro tendem a se tornar mais restritivas, e qualquer aumento de
restrições pode afetar adversamente e de maneira relevante os nossos resultados operacionais.
Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a nossa carga tributária, e,
consequentemente, impactar adversamente os nossos resultados operacionais.
O Governo Federal regularmente implementa mudanças nas leis tributárias que, eventualmente, podem
aumentar a carga tributária sobre nós e nossos usuários. Essas mudanças incluem ajustes na alíquota aplicável
e, imposição de tributos temporários, cujos recursos são alocados a determinadas finalidades pelo Governo
Federal. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da
promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados e são imprevisíveis. Algumas dessas
medidas podem aumentar as nossas obrigações fiscais totais, o que, por sua vez, afetaria adversamente
nossos resultados operacionais.
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Caso não haja o repasse desses tributos adicionais às tarifas em valores suficientes e prazo hábil, os resultados
operacionais e a nossa condição econômico-financeira podem ser adversamente afetados. Além disso, um
aumento ou a criação de novos tributos incidentes na compra e venda de imóveis, que seja repassado aos
consumidores, pode vir a aumentar o preço final aos nossos clientes, reduzindo, dessa forma, a demanda
pelos nossos imóveis ou afetando nossas margens e rentabilidade.
As nossas SPEs estão sujeitas à apuração de tributos devidos pelo: (i) regime especial de tributação (“RET”),
promovido pela adoção do Patrimônio de Afetação; ou (ii) pelo regime do lucro presumido, incluindo margem
presumida sobre vendas ou revendas de imóveis e receitas sobre serviços prestados. O cancelamento ou
mudanças nesses regimes poderão resultar no aumento da carga tributária a que as SPEs estão sujeitas, o que
pode nos impactar adversamente.
Ainda, atualmente, há diversas reformas fiscais em discussão no congresso, que abrangem, dentre outros, a
possível criação de um imposto sobre valor agregado (IVA). Caso as reformas sejam aprovadas, podemos ter
um aumento na carga tributária incidente sobre nossas atividades.
Podemos enfrentar restrições e multas nos termos do Código Brasileiro de Proteção ao Consumidor no
futuro.
O Brasil possui uma série de leis e normas de proteção ao consumidor, conhecidas em conjunto como Código
de Defesa do Consumidor, as quais incluem proteção contra publicidade falsa e enganosa, proteção contra
práticas comerciais coercivas ou injustas e proteção na formação e interpretação de contratos, geralmente na
forma de responsabilidades civis e penalidades administrativas por violações. Essas penalidades são
frequentemente aplicadas pelas Agências de Proteção ao Consumidor (PROCON), que supervisionam os
problemas dos consumidores de acordo com o distrito. As empresas que operam em todo o Brasil podem
sofrer multas em face do PROCON, bem como da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON). As empresas
podem resolver reclamações feitas pelos consumidores por meio do PROCON pagando uma indenização por
violações diretamente aos consumidores e por meio de um mecanismo que permita ajustar sua conduta,
denominada contrato de ajuste de conduta (Termo de Ajustamento de Conduta, ou “TAC”). Os promotores
públicos brasileiros também podem iniciar investigações de supostas violações dos direitos do consumidor, e
o mecanismo TAC também está disponível como uma sanção nesses processos. As empresas que violam TACs
enfrentam possíveis multas automáticas. O Ministério Público brasileiro também pode ajuizar ações civis
públicas contra empresas que violam os direitos do consumidor, buscando uma observação rigorosa das leis
de proteção ao consumidor e compensação por quaisquer danos aos consumidores. Caso enfrentemos
restrições e multas nos termos do Código Brasileiro de Proteção ao Consumidor, nossa reputação, nossos
negócios, resultados operacionais, situação financeira e valor de nossos valores mobiliários poderão ser
adversamente afetados.
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de nossa convergência às normas
internacionais de contabilidade (IFRS) podem afetar adversamente os nossos resultados.
Em 28 de dezembro de 2007, foi aprovada a Lei nº 11.638, complementada pela Lei nº 11.941 (conversão, em
lei, da Medida Provisória nº 449), que alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades
por Ações, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matérias contábeis, em vigência desde 1º de janeiro
de 2008. Referida lei visa, principalmente, atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o
processo de convergência das Práticas Contábeis Adotadas no Brasil com aquelas constantes no International
Financial Reporting Standards (“IFRS”) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis, emitidos por
entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade,
sejam adotadas, no todo ou em parte, pela CVM.
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas IFRS, em 22 de
dezembro de 2009, a CVM editou a Deliberação CVM nº 612, de 22 de dezembro de 2009, a qual aprovou a
Interpretação Técnica INBC TG-02 do CPC, que trata dos contratos de construção do setor imobiliário. Referida
Interpretação Técnica estabelece os critérios de contabilização das receitas e dos correspondentes custos das
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entidades que realizam a incorporação e/ou construção de imóveis diretamente ou por meio de
subempreiteiras, onde as receitas e custos na venda de imóveis serão reconhecidas no resultado quando da
transferência dos riscos e dos benefícios ao comprador do imóvel.
A fim de determinar quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades
imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores dos imóveis, as nossas demonstrações financeiras são
elaboradas em conformidade com as diretrizes determinadas pela Orientação Técnica OCPC 04 - Aplicação da
Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. Reconhecemos a receita
referente aos contratos de construção utilizando a metodologia do POC (Percentage of Completion), que
consiste no reconhecimento da receita com base no custo de construção incorrido ao longo da execução da
obra.
Em 2016, o CPC emitiu o Pronunciamento Técnico NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, com aplicação
inicial para os exercícios ou períodos iniciados em/ou após 1º de janeiro de 2018, e que revogou a
Interpretação Técnica ICPC-02 – Contratos de construção do setor imobiliário e Orientação Técnica OCPC 04 Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras, aplicadas
anteriormente. Esse novo pronunciamento gerou incertezas sobre o critério contábil a ser adotado em relação
ao critério de reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes de operações de
incorporação imobiliária no Brasil.
Em 18 de fevereiro de 2019, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, emitiu o
Comunicado Técnico 1/2019, objetivando orientar os auditores independentes na emissão de relatórios de
auditoria das Demonstrações Financeiras elaboradas por entidades de incorporação imobiliária registradas na
CVM, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Caso seja requerida a preparação de demonstrações financeiras levando-se em consideração a interpretação
dada pelo IFRS IC, estas deverão apresentar situação patrimonial e financeira significativamente diferente
daquela atualmente divulgada por nós.
A incerteza quanto a futuras mudanças dessa regulamentação ou legislação poderá prejudicar os nossos
resultados operacionais, uma vez que reconhecemos a receita ao longo do período de construção (over time),
ou seja, antes da entrega do imóvel. Além disso, a modificação de práticas contábeis, em especial as
relacionadas ao setor imobiliário, pode produzir impactos relevantes nas nossas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, com possível efeito em nosso resultado contábil, incluindo possíveis impactos nas
bases de distribuição de dividendos, e podem, ainda, afetar adversamente o cumprimento de índices
financeiros relativos a contratos de financiamento.
i.

Com relação aos países estrangeiros onde atuamos

Não aplicável, pois não atuamos em países estrangeiros.
j.

Riscos relacionados a questões socioambientais

Estamos sujeita à extensa legislação ambiental e se nós ou nossas controladas não observarmos a
regulamentação aplicável ou ficarmos sujeitos a regulamentação mais rigorosa, os nossos negócios podem
ser prejudicados.
Estamos sujeitos a uma variedade de leis e regulamentos municipais, estaduais e federais no que diz respeito
à proteção do meio ambiente, bem como a normas de cunho urbanístico e restrições de zoneamento,
conforme descrito no item 7.5 deste Formulário de Referência. Nós somos obrigados a obter aprovação de
diversas autoridades governamentais para o desenvolvimento das nossas atividades de incorporação
imobiliária, podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados ou interpretados de modo
a afetar adversamente nossos resultados operacionais.
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As normas ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que incorram custos significativos para cumpri-las
e outros custos adicionais, assim como podem proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação
e construção residencial ou comercial em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis.
Caso nós e nossas controladas falhemos em cumprir a regulamentação aplicável (incluindo condicionantes
técnicas), nós e nossas controladas podemos ficar sujeitos à aplicação de multas, embargo de obras,
cancelamento de licenças e à revogação de autorizações ou outras restrições às nossas atividades de
incorporação, construção, manutenção e venda de empreendimentos, gerando impacto adverso sobre nossa
situação financeira.
Ou ainda, caso ocorram eventuais acidentes que decorram, direta ou indiretamente de suas operações, a
nossa Companhia estará sujeita à imposição de sanções administrativas e penais, incluindo a obrigação de
reparar os danos ambientais causados.
Adicionalmente, a regulamentação ambiental que rege o setor imobiliário brasileiro pode se tornar mais rígida
no decorrer do tempo, seja pela aprovação de novas normas ou por interpretações mais rígidas das leis e
regulamentos existentes, causando atrasos nos nossos projetos ou dificuldade em obter todas as licenças e
autorizações necessárias para o desenvolvimento de nossas obras. A ocorrência de qualquer de referidos
eventos poderá exigir que nós e nossas controladas utilizemos fundos adicionais para cumprir as exigências
decorrentes de interpretações ou de novas normas, tornando a incorporação de nossos empreendimentos
mais custosa, o que pode afetar adversamente os nossos resultados operacionais.
As atividades de incorporação imobiliária e construção de empreendimentos podem expor nós e nossas
subsidiárias a riscos ambientais que poderiam nos afetar adversamente.
As nossas atividades de incorporação imobiliária e construção de empreendimentos podem nos sujeitar a
obrigações ambientais. As nossas despesas operacionais podem ser maiores do que as estimadas, devido aos
custos relativos ao cumprimento das leis e regulamentações ambientais existentes e futuras. Adicionalmente,
na qualidade de incorporadores e/ou construtores, podemos ser responsabilizados pela remoção ou
tratamento de substâncias nocivas ou tóxicas presentes no solo, subsolo e águas superficiais e subterrâneas
dos imóveis, inclusive por todos os custos envolvidos.
As contaminações de solo e/ou águas subterrâneas representam passivos ambientais que devem ser
administrados com cautela, uma vez que a pretensão reparatória do dano ambiental é imprescritível. Em
outras palavras, a responsabilidade por dano ambiental não se extingue por decurso de prazo. São
consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição ocasionada pela
disposição, acúmulo, armazenamento ou infiltração de substâncias ou resíduos, implicando impactos
negativos sobre os bens a proteger.
A contaminação pode ser causada por substâncias acumuladas, armazenadas, enterradas ou infiltradas de
forma planejada, acidental ou até mesmo natural. É possível ainda que a contaminação seja proveniente de
um terreno vizinho ou situado nas proximidades. Pode passar despercebida a olho nu e demorar anos até que
os seus efeitos se manifestem.
A legislação ambiental determina que, entre outros, o proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que se
encontre em área com contaminação ambiental e quem da área se beneficiar poderá, independentemente de
ter sido ou não o efetivo causador, ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação e recuperação
dos danos associados tanto por parte de órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público. Podemos,
também, ser considerados responsáveis, inclusive criminalmente, pelos danos potenciais e riscos associados
ocasionados por estas citadas substâncias (incluindo multas governamentais e indenização por eventuais
danos a pessoas e propriedades), se tiver contribuído para a contaminação ou não. Uma vez que saiba do fato
e seja notificada pelas autoridades, responsável ou não pelo passivo, deveremos adotar as medidas de
remediação necessárias.

465

PÁGINA: 61 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Com base na legislação aplicável, a responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas distintas e
independentes: civil, criminal e administrativa. Tais esferas são assim consideradas, porque uma única ação
pode gerar responsabilidade ambiental nos três níveis, com a aplicação de sanções administrativas e criminais,
existindo também a obrigação de reparar ou indenizar o dano causado, independentemente de dolo ou culpa.
A ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta, necessariamente, o agente de
responsabilidade nas demais.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária, objetiva e extracontratual. Isto
significa que a obrigação de reparar a degradação causada, ou, na sua impossibilidade, de ressarcir os prejuízos
causados por ação ou omissão, poderá afetar todos os envolvidos, direta ou indiretamente,
independentemente da comprovação de culpa dos agentes, sendo necessário apenas demonstrar a relação
entre a atividade exercida e os danos verificados (nexo de causalidade). Além disso, a responsabilidade civil
ambiental não pode ser excluída ou mitigada mediante qualquer transação.
Como consequência, quando a nossa Companhia adquire imóveis e/ou contrata terceiros para proceder
qualquer intervenção nas suas operações, como a disposição final de resíduos, a remediação de áreas
contaminadas ou a supressão de vegetação, a nossa Companhia não está isenta de responsabilidade por
eventuais danos ambientais preexistentes nos imóveis ou causados por estes terceiros contratados. A
Companhia pode ser considerada responsável por todas e quaisquer consequências provenientes da
exposição de pessoas a substâncias nocivas ou outros danos ambientais, podendo responder por prejuízos
causados a terceiros. O pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes
incorridas para custear a recuperação de danos ambientais preexistentes nos imóveis por esta adquiridos,
poderá impactar as nossa operações e condição financeira.
No que se refere à responsabilidade administrativa, a Lei Federal nº 9.605/1998 dispõe, em seu art. 70, que
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente é considerada infração administrativa ambiental, independentemente da efetiva ocorrência de
dano. Assim, conforme definido no Decreto Federal nº 6.514/2008, as sanções a serem impostas contra
eventual infração administrativa podem incluir advertência, multa, inutilização do produto, suspensão de
venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios
fiscais e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos estatais,
além de proibição de ser contratado por entes públicos.
Na esfera criminal, a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes Ambientais”) sujeita aos
seus efeitos qualquer pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas
lesivas ao meio ambiente, sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência,
imprudência ou imperícia). De tal sorte, para que seja configurada a responsabilidade criminal da Companhia,
faz-se necessária a comprovação de uma ação ou omissão por parte da mesma, ou suas subsidiárias, devendo
a conduta praticada ser enquadrada em um dos tipos penais previstos na Lei de Crimes Ambientais. As penas
restritivas de direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou total da atividade;
(ii) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e (iii) proibição de contratar com o Poder
Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
Caso nós ou alguma de nossas subsidiárias causem ou de outra forma sejam consideradas responsáveis por
algum dano ambiental, conforme acima, podemos sofrer um efeito adverso em nossos resultados e negócios,
inclusive em aspectos reputacionais.
Além disso, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis para investigar eventual dano ambiental que
possa ser atribuído às nossas atividades, assim como promover Ações Civis Públicas (ACP) para recuperação
de danos ao meio ambiente que vierem a ser identificados, bem como instituir eventuais ressarcimentos a
terceiros. Em situações em que formos parte em inquéritos civis ou ACPs, poderemos figurar como
compromissária em Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termos de Compromissos (TC) genéricos
perante o Ministério Público, com assunção de obrigações específicas. Por possuir natureza de título executivo

466

PÁGINA: 62 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

extrajudicial, se verificado o descumprimento – total ou parcial – dos termos convencionados no TAC,
poderemos ficar sujeita à riscos e penalidades, tais como o pagamento de multas, execução judicial do título
e, ainda, judicialização de desacordos perante o Poder Judiciário.
Os imóveis de nossa propriedade ou de propriedade de nossas controladas ou coligadas podem ser
desapropriados.
Há possibilidade de ocorrer a desapropriação, parcial ou total, de nossos imóveis e dos imóveis de nossas
controladas ou coligadas, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e
interesse público, o que pode afetar adversamente nossos resultados operacionais e financeiros, uma vez que
o valor a ser apurado em sede de perícia para pagamento de indenização decorrente da expropriação pode
ser inferior ao valor de mercado do imóvel, sendo que a desapropriação de um imóvel poderá resultar em
atrasos ou até mesmo na impossibilidade de conclusão do empreendimento imobiliário.
Condições climáticas adversas podem ocasionar danos aos nossos negócios e aos negócios de nossas
controladas
Eventuais condições climáticas adversas e imprevistas podem causar danos aos negócios e aos nossos
negócios e de nossas controladas, e, consequentemente, demandar a realização de investimentos adicionais
e não planejados em relação aos nossos empreendimentos, o que pode afetar adversamente os negócios e os
nossos resultados operacionais.
Adicionalmente, condições climáticas adversas podem interferir no cronograma de execução dos projetos, o
que pode levar ao adiamento nos cronogramas dos projetos e de investimentos, impactando negativamente
os nossos negócios e os nossos resultados operacionais.
Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as instalações e a estrutura de
nossos empreendimentos, o que pode causar um efeito material adverso em nossas atividades, situação
financeira e resultados operacionais.
Incêndios, danos causados por desastres naturais ou de origem humana, danos ambientais e outras condições
imprevistas ou imprevisíveis podem causar danos significativos aos nossos empreendimentos, danificar ou
destruir as nossas instalações e propriedades, ocasionar atrasos em nossos projetos e causar custos adicionais.
Interrupções duradouras no fornecimento de energia elétrica nos nossos empreendimentos podem implicar
em aumentos significativos nos custos. Adicionalmente, as nossas propriedades e aquelas que desejamos ou
pretendamos adquirir podem também ser afetadas por problemas ou condições imprevistas de planejamento,
engenharia, ambientais ou geológicos, incluindo condições ou problemas que surgem em propriedades de
terceiros adjacentes ou nas proximidades de propriedades que desejamos ou pretendemos adquirir e que
podem resultar em impactos desfavoráveis em tais propriedades reduzindo a disponibilidade de terrenos. A
ocorrência de tais eventualidades pode causar um efeito material adverso em nossas atividades, situação
financeira e resultados operacionais.
k.

Riscos Macroeconômicos

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual COVID-19, pode levar a uma maior
volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a
economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual COVID-19, o Zika, o Ebola, a
gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio e a Síndrome Respiratória
Aguda Grave, podem ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias
mundiais, na economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e no valor das ações de sua
emissão.
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Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos países membros
estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como
consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas
pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena
e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às
viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que
pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente
exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um impacto
adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações
(circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020. A cotação da maioria dos ativos
negociados na B3, incluindo a cotação das ações de nossa emissão, foi adversamente afetada em razão do
surto do COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando a oscilação
dos ativos negociados na B3.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses
eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em valores mobiliários
de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da Companhia, o que pode afetar
adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado
de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado de negociação ativo e líquido para as nossas ações poderá não se desenvolver, limitando a
capacidade de nossos acionistas venderem as ações pelo preço e no momento desejados.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, envolve, com
frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições políticas e econômicas
mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Esses
investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre outros: (i)
mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a capacidade de
investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento
estrangeiro e a repatriamento do capital investido. O mercado brasileiro é substancialmente menor, menos
líquido e potencialmente mais volátil que os mercados de ações nos Estados Unidos e em outros países
desenvolvidos. Dessa forma, fatores que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais
podem trazer impactos ainda mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. Essas
características de mercado poderão afetar o preço e liquidez de nossas ações e limitar significativamente a
capacidade dos titulares das ações de nossa emissão de vendê-las ao preço e nas datas desejados. O valor de
mercado de nossas ações poderá também variar significativamente por diversas razões, incluindo os Fatores
de Risco apresentados neste Formulário de Referência. Para mais informações a respeito dos efeitos do
COVID-19 nos mercados de valores mobiliários, vide “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo,
como a atual COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação
das ações de emissão da Companhia”.
O nosso negócio, os resultados de nossas operações, bem como o valor de nossas ações podem ser afetados
negativamente por condições macroeconômicas, condições do mercado imobiliário e outras condições de
execução dos projetos.
A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente influenciada por
mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como: (i) níveis de emprego; (ii) crescimento
populacional; (iii) confiança do consumidor e estabilidade dos níveis de renda; (iv) taxa de juros;
(v) disponibilidade de financiamento para aquisição de áreas de terrenos residenciais e/ou não residenciais
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e/ou comerciais e disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis; (vi) disponibilidade
de áreas para incorporação e venda; (vii) condições de revenda no mercado imobiliário; entre outros. Ainda,
o valor de mercado de terrenos não incorporados, lotes a construir e unidades disponíveis em estoque poderá
flutuar significativamente como resultado das mudanças nas condições econômicas e no mercado imobiliário.
Caso ocorram mudanças adversas significativas nas condições econômicas ou do mercado imobiliário,
poderemos ter que vender empreendimentos com perda ou manter terrenos em estoque por mais tempo que
o planejado. A volatilidade do mercado financeiro mundial pode causar impactos adversos nos planos do
governo brasileiro para a indústria da construção civil e, consequentemente, para nós.
O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países ou regiões podem afetar adversamente a
economia brasileira, nossos negócios e o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive os
valores mobiliários de nossa emissão.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países ou regiões, inclusive Estados Unidos, União
Europeia e países de economias emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros
países ou regiões pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de
companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de valores. Crises nos Estados Unidos, na
União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários
de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de nossa emissão.
Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações nas taxas de juros
vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos.
Acontecimentos em outros países e seus mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado das
ações de nossa emissão, tal como a recente tensão política entre Estados Unidos e Irã o surto mundial do
COVID-19 no mundo, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o nosso acesso aos mercados de
capitais e ao financiamento de nossas operações no futuro em termos aceitáveis.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente
resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos
investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008 resultou em
um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma
negativa o mercado acionário e a economia do Brasil, tais como: oscilações nas cotações de valores mobiliários
de companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia,
instabilidade cambial e pressão inflacionária. Além disso, as instituições financeiras podem não estar dispostas
a renovar, estender ou conceder novas linhas de crédito em condições economicamente favoráveis, ou até
mesmo serem incapazes ou não estarem dispostas a honrar nossos compromissos.
Não há garantia de que o mercado de capitais esteja aberto às companhias brasileiras ou de que os custos de
financiamento nesse mercado sejam vantajosos para nós. Crises em outros países emergentes podem
restringir o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias
brasileiras, inclusive os de nossa emissão, o que pode prejudicar nossa liquidez, nosso valor de mercado, além
de dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais e ao financiamento de nossas suas operações no futuro,
em termos aceitáveis ou absolutos.
Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá prejudicar a negociação das nossas ações, além de
dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais e ao financiamento das nossas operações no futuro, em
termos aceitáveis ou absolutos.
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar a capacidade
de venda das nossas ações pelo preço e momento desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Essas características de
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mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos detentores de nossas ações de emissão de vendêlas ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir a afetar negativamente
o preço de mercado das ações.
Os esforços do governo brasileiro para conter a inflação podem desacelerar a economia brasileira, o que
pode afetar adversamente a Companhia.
O Brasil enfrentou taxas extremamente altas de inflação no passado. Certas ações governamentais para conter
a inflação, juntamente com a especulação sobre medidas governamentais a serem adotadas, tiveram um
impacto negativo significativo na economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica e para o
aumento da volatilidade no mercado brasileiro de valores mobiliários. Os índices de inflação anuais foram de–
0,52%, 7,54% e 7,30% em 2017, 2018 e 2019, respectivamente, de acordo com o Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), e de 2,95%, 3,75% e 4,31% em 2017, 2018 e 2019, respectivamente, de acordo com o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As medidas tomadas pelo governo brasileiro para controlar
a inflação geralmente incluíam a manutenção de uma política monetária restritiva com altas taxas de juros,
limitando a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Na data deste Formulário de
Referência, a taxa de juros oficial no Brasil permanecia em 2,25% ao ano. O Comitê de Política Monetária
(COPOM) frequentemente ajusta as taxas de juros oficiais em situações de incerteza econômica para atender
às metas econômicas estabelecidas pelo governo brasileiro.
Quaisquer medidas futuras tomadas pelo governo brasileiro, incluindo a redução das taxas de juros, a
intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou determinar o valor do
real podem desencadear a inflação, afetando adversamente o desempenho geral da economia brasileira. Se
o Brasil sofrer alta inflação no futuro, podemos não conseguir ajustar os preços que cobra de seus clientes
para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos, o que poderia aumentar os nossos custos
e reduzir nossas margens líquidas e operacionais.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar significativamente
as taxas de juros oficiais. Um aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo de novos
empréstimos e financiamentos da Companhia, mas também o custo de seu endividamento atual, bem como
do seu caixa e equivalentes de caixa, títulos negociáveis e contratos financeiros, leasing e de arrendamento
mercantil, que estão sujeitos a taxas de juros variáveis. Dessa forma, a flutuação nas taxas de juros e inflação
no Brasil pode nos afetar adversamente, uma vez possui empréstimos e financiamentos indexados à variação
do CDI e da taxa de juros oficial de longo prazo (TJLP). Por outro lado, uma queda significativa nas taxas de
CDI, TJLP ou inflação pode afetar adversamente a nossa receita de aplicações financeiras.
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira, por
meio de modificações significativas em nossas políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias.
Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, poderá causar um efeito adverso
relevante nas atividades e no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
O passado recente da economia brasileira permite verificar inúmeros exemplos de medidas adotadas pelo
governo brasileiro que alteraram significativamente a condução de nossas políticas, com intuito de fazer
frente às situações econômicas e políticas da época. Citam-se como exemplos os aumentos ou reduções das
taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de salários e preços, bloqueio ao acesso a contas
bancárias, desvalorização cambial, controle de capital, limitação às importações, intervenções às concessões
no setor elétrico, dentre outras medidas.
Nesse sentido, não temos controle sobre quais medidas ou políticas o governo brasileiro poderá adotar no
futuro. Os negócios, a situação financeira, o resultado das nossas operações, bem como nossas perspectivas
futuras poderão ser afetados de maneira significativa por modificações relevantes nas políticas ou normas que
envolvam ou influam em fatores, tais como:
•

política monetária;
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•

política fiscal;

•

política cambial;

•

estabilidade social e política;

•

aumento na taxa de desemprego;

•

expansão ou contração da economia brasileira;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

•

flutuações cambiais relevantes;

•

alterações no regime fiscal e tributário;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

taxas de juros;

•

inflação;

•

modificação nos critérios de definição de preços e tarifas praticados;

•

racionamento de energia; e

•

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, 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 para manter a estabilidade,
bem como a especulação sobre futuros atos que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de
valores mobiliários e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. A ocorrência de
qualquer desses eventos pode ter um efeito adverso para os nossos resultados.
Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os negócios e os resultados das
nossas operações, bem como poderá afetar também o preço de negociação de nossas ações.
O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente e continua influenciando o desempenho da
economia do país e a confiança de investidores e do público em geral, resultando em desaceleração
econômica e aumento da volatilidade nos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes dos
fatos evidenciados pelas investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo
Ministério Público Federal Brasileiro, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Os fatos apurados pelas
investigações têm impactado a economia e o ambiente político do país. Alguns membros do Governo Federal
brasileiro e do Poder Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e privadas, estão
enfrentando acusações de corrupção por, supostamente, terem aceitado subornos por meio de propinas em
contratos concedidos pelo governo a companhias de infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre
outras. Os valores destas propinas supostamente financiaram campanhas de partidos políticos e não foram
contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal dos
beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos, incluindo membros do Congresso
Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras, renunciaram a seus cargos e/ou
foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo investigadas por alegações de conduta antiética e
ilegal, identificadas durante tais investigações.
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O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, os fatos já evidenciados tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral do
mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas tem afetado e
pode continuar a afetar adversamente nossos negócios, a condição financeira e os nossos resultados
operacionais, bem como o preço de negociação de nossas ações. Não podemos prever se as investigações em
curso irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra
funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro.
Nós também não podemos prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia
brasileira ou o mercado acionário brasileiro.
Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional poderia
resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou greves que poderiam
afetar adversamente as nossas operações. Incertezas em relação à implementação, pelo governo atual, de
mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem
contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade
do mercado de títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos à
condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro das
empresas, incluindo os nossos. Não podemos prever quais políticas o Presidente irá adotar, muito menos se
tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter um efeito adverso sobre nós ou sobre a economia
brasileira.
Adicionalmente, o recente impasse entre o novo governo e o Congresso tem gerado incertezas em relação à
implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem
como em relação às alterações na legislação pertinente, o que pode contribuir para a instabilidade econômica.
Essas incertezas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
Durante o mês de abril de 2020, o Presidente da República se envolveu em discussões políticas que
culminaram na exoneração do então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e do pedido de exoneração
do então Ministro da Justiça, Sergio Moro. Mencionados ex-Ministros eram considerados nomes fortes do
atual Governo Federal e as ocasiões em que as alterações ministeriais ocorreram provocaram ainda mais
instabilidade na economia brasileira e no mercado de capitais. Além disso, na data deste Formulário de
Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta
prática de atos impróprios alegados pelo ex-ministro da Justiça, Sr. Sergio Moro. Caso o presidente tenha
cometido tais atos, quaisquer consequências resultantes, incluindo uma potencial abertura de processo de
impeachment, poderiam ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem
como em negócios que operam no Brasil, inclusive nos negócios da Companhia.
Não podemos garantir que o desenrolar desses eventos não terá o condão de provocar impactos adversos
adicionais à situação político-econômica do Brasil. Além disso, não podemos garantir que outros eventos
políticos não provocarão ainda mais instabilidade na economia brasileira, no mercado de capitais e na cotação
de ações de emissão da Companhia.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o condão de
impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o que, poderá resultar em
uma diminuição do número de vendas dos empreendimentos imobiliários da Companhia.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o condão de
impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o que, poderá resultar em uma
diminuição do número de vendas dos empreendimentos imobiliários da Companhia.
A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008, por exemplo, provocou a
desvalorização do real frente ao dólar, a restrição de crédito no mercado interno, o aumento das taxas de
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desemprego, o aumento da inadimplência e, consequentemente, a redução do consumo no Brasil. No mesmo
sentido, a crise político-econômica vivenciada pelo país entre 2015-2016, teve um impacto relevante nas taxas
de desemprego, diminuindo o poder aquisitivo da população e, consequentemente o consumo no país.
Recentemente, o mundo tem sido afetado por uma pandemia (COVID-19) que tem provocado impactos
econômicos negativos globais, os quais a Companhia ainda não conseguiu quantificar. Como resultado da
pandemia, acredita-se que o poder aquisitivo da população brasileira reduzirá, o que poderá provocar uma
redução relevante no consumo e investimentos, o que poderá impactar o volume de vendas da Companhia.
O impacto no volume de vendas da Companhia poderá afetar negativamente os seus resultados e a sua
situação econômica.
Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente o preço das
nossas ações ordinárias.
Nós podemos ser adversamente afetados pela percepção dos investidores quanto aos riscos relacionados à
classificação de crédito da dívida soberana do Brasil. As agências de classificação avaliam regularmente o Brasil
e nossas classificações soberanas, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de cálculos de dívida e a perspectiva de
mudanças em qualquer desses fatores.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s iniciou a revisão da nota de risco de crédito soberano do Brasil,
rebaixando-a para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde então, o Brasil vem sofrendo
sucessivos cortes em sua nota pelas três principais agências de classificação de risco no mundo. Após o
rebaixamento feito em 30 de setembro de 2015, a Standard & Poor’s reduziu novamente a nota de risco de
crédito do Brasil de BB+ para BB e, mais recentemente, em 11 de janeiro de 2018, rebaixou a nota de risco de
crédito soberano do Brasil de BB para BB- com perspectiva estável, citando o atraso na aprovação de medidas
fiscais que reequilibrem as contas públicas. Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou a nota de risco de
crédito do Brasil para um grau abaixo do grau de investimento, para Ba2, com uma perspectiva negativa,
alterada em abril de 2018 para uma perspectiva estável. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco
de crédito soberano do Brasil para BB negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma
perspectiva estável, citando as fraquezas estruturais nas finanças públicas, alto endividamento do governo,
fracas perspectivas de crescimento, ambiente político e questões relacionadas à corrupção. A Fitch também
rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB - com perspectiva negativa em maio de 2020, citando
a deterioração dos cenários econômico e fiscal brasileiro e de riscos de piora para ambas dimensões, diante
da renovada incerteza política, além das incertezas sobre a duração e intensidade da pandemia de COVID-19.
A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de investimento pelas três
principais agências de rating acima mencionadas. Consequentemente, os preços dos títulos emitidos por
empresas brasileiras foram afetados negativamente. A continuação ou o agravamento da atual recessão
brasileira e a contínua incerteza política, entre outros fatores, podem levar a novos rebaixamentos. Qualquer
nova degradação das classificações de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a percepção de risco dos
investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço das nossas ações ordinárias.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, os nossos resultados.
A moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com relação ao dólar e outras moedas fortes 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, minidesvalorizações
periódicas, sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. Desde
1999, o Brasil adotou um sistema de câmbio flutuante com intervenções do Banco Central na compra ou venda
de moeda estrangeira. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real
e o Dólar e outras moedas. Nos últimos anos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real
e o Dólar e outras moedas. Por exemplo, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, observou-se
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a desvalorização de 1,5% da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de
R$3,31 por US$1,00. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, observou-se a desvalorização de
17,1% da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,87 por US$1,00.
Por fim, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, observou-se a desvalorização de 4,0% da moeda
brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$4,03 por US$1,00 (em 30 de junho
de 2020, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$5,48 por US$1,00, representando uma
desvalorização da moeda brasileira frente ao Dólar de 35,9%). Não se pode garantir que o Real não sofrerá
valorização ou desvalorização em relação ao Dólar novamente.
Apesar de não possuirmos operações no exterior, alguns de nossos clientes são empresas estrangeiras ou
representam marcas internacionais e, portanto, estão expostas a variações cambiais e qualquer
desvalorização cambial poderia criar um efeito adverso a tais clientes o que, por sua vez, pode prejudicar a
contratação de nossos serviços oferecidos, causando um impacto negativo em nosso resultado.
Além disso, a eventual desvalorização do real em relação ao dólar aumentará os custos de nossas obrigações
em moeda estrangeira, impactando, dessa forma, nossos custos na aquisição de matérias primas. Uma grande
desvalorização do real pode afetar de forma significativa nossa liquidez e fluxo de caixa no curto prazo. A
desvalorização do real cria também pressão inflacionária e limita o acesso aos mercados de capitais
internacionais, podendo favorecer a intervenção do Estado na economia, incluindo a imposição de políticas
recessivas, o que pode nos afetar negativamente. O risco cambial pode impactar o nosso resultado financeiro.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Somos parte em processos judiciais e administrativos, com discussões tributárias, trabalhistas e cíveis.
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cíveis e trabalhistas a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas.
Com relação às ações com risco possível de perda, em 30 de junho de 2020, para fins de constituição
de reservas para demandas judiciais, a Companhia considera apenas aqueles processos considerados
como perda “provável”. A movimentação das referidas provisões pode ser assim resumida:
Consolidado

(Em R$ mil)

30.06.2020

31.12.2019

3.696

2.179

Saldo em 1° de janeiro
Adição por consolidação de empresa (i)

136

-

Constituição e atualização de provisão

1.168

1.517

Saldo no final do período

5.000

3.696

(i) Adição decorre dos efeitos da consolidação da SPE Vinson e Paris, controles obtidos em 02 de janeiro de 2020, conforme
Nota Explicativa nº 7 das Demonstrações Financeiras relativas a 30 de junho de 2020.

Em 30 de junho de 2020, a nossa Companhia possuía apenas duas demandas de natureza tributária,
envolvendo discussão sobre Imposto Sobre Serviços (“ISS”), classificadas como “perda possível”,
avaliadas no valor total de R$ 2.101 mil, para as quais não foi constituída provisão.
Apresentamos abaixo, a descrição dos processos nos quais somos partes, que entendemos ser
individualmente relevantes, em virtude do valor envolvido.

Processo nº 1017352-28.2019.8.26.0053
a.

Juízo

8ª Vara da Fazenda Pública da Capital

b.

Instância

1ª instância

c.

Data da Instauração

10/04/2019

d.

Partes no processo

Autor: Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Réu: Município de São Paulo

e.
Valores,
envolvidos

bens

ou

direitos

R$ 966.046,88
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f.

Principais fatos

Trata-se de ação anulatória contra decisão administrativa
sem cabimento de recurso na esfera administrativa no
âmbito do Auto de Infração nº 006.756.548-4, lavrado
pela Fazendo do Município de São Paulo, para a
cobrança de ISS-Habite-se (valor apurado por
arbitramento), em razão da finalização do
empreendimento “PRAÇAS DA CIDADE - PRAÇA
PIRATININGA”. Com o pedido para a emissão de ‘habitese’, o Município condicionou a expedição do documento
ao pagamento do ISS arbitrado (procedimento usual
praticado pelo Município de São Paulo).
No âmbito da ação anulatória, obteve-se medida liminar,
inicialmente, para a expedição do habite-se; e
posteriormente, em sede de julgamento de Agravo de
Instrumento (processo nº 2086660-02.2019.8.26.0000,
obteve-se também a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Mesmo com a ação anulatória, houve a lavratura de auto
de infração, promovida pelo Município para preservar o
crédito tributário, evitando-se a decadência. Em resposta,
a Companhia apresentou impugnação versando
basicamente sobre a ilegalidade do arbitramento do ISS
e justificando o ingresso na seara do contencioso
administrativo tributário, mesmo com a suposta renúncia
a esta fase (por força do ajuizamento da Ação Anulatória).
Julgada a impugnação, o Fisco Paulistano manteve a
autuação. Protocolizado o Recurso Ordinário, não houve
o conhecimento do recurso, justamente por força da
renúncia à esfera administrativa (por força do
ajuizamento da Ação Anulatória). Sobre esta decisão, não
cabe mais recurso na esfera administrativa. Porém, por
conta da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
obtida em sede de Agravo de Instrumento, já transitado
em julgado, resta obstado qualquer ato de cobrança por
parte do Município, encontrando-se a Ação Anulatória
em fase de perícia técnica de engenharia.

g.

Chance de Perda

h.
Análise de Impacto em Caso de
Perda em Processo

Possível.
Impacto Financeiro. Recolhimento do valor do valor do
ISS devido acrescido de multa e correções monetárias,
sendo o processo relevante para Companhia em
virtude do valor e da matéria.
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Processo Administrativo nº 6017.2020/0024528-1
a.

Juízo

Vara da Fazenda Pública

b.

Instância

Processo Administrativo

c.

Data da Instauração

08/06/2020

d.

Partes no processo

Autor: Município de São Paulo
Réu: Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda.

e.
Valores,
envolvidos
f.

bens

ou

direitos

Principais fatos

R$1.135.433,74
Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pela
Fazenda do Município de São Paulo, para a cobrança
de ISS-Habite-se (valor apurado por arbitramento), em
razão da finalização do empreendimento “PRAÇAS DA
CIDADE - PRAÇA MOOCA”. Com o pedido para a
emissão de ‘habite-se’, o Município de São Paulo
condicionou a expedição do documento ao
pagamento do ISS arbitrado (procedimento usual
praticado pelo Município de São Paulo).
Prazo em curso para apresentação da impugnação
administrativa. No âmbito desse auto de infração, a
SPE Vinson irá ajuizar Ação Anulatória com medida de
liminar para suspensão de exigibilidade crédito.
Por meio de mandado de segurança impetrado pela
SPE Vinson contra o Município de São Paulo, a
Companhia obteve o ‘habite-se’ do empreendimento.

g.

Chance de Perda

h.
Análise de Impacto em Caso de
Perda em Processo

Possível
Impacto Finaceiro. Recolhimento do valor do valor do
ISS devido acrescido de multa e correções
monetárias, sendo o processo relevante para
Companhia em virtude do valor e da matéria.

4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Não aplicável, considerando que os dois processos listados no item 4.3 acima possuem chance de
perda possível e por isso não possuem valor provisionado.
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDP
DGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
(PGHMXQKRGHQmRKDYLDSURFHGLPHQWRMXGLFLDODGPLQLVWUDWLYRRXDUELWUDOGRVTXDLVQyVH
QRVVDV FRQWURODGDV pUDPRV SDUWH H FXMD SDUWH FRQWUiULD IRVVHP QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVQRVVRVFRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUGHDOJXPDGDVHPSUHVDVSHUWHQFHQWHVDRQRVVR
JUXSRHFRQ{PLFR
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
&RQIRUPHLWHPDFLPDHPGHMXQKRGHQmRKDYLDYDORUSURYLVLRQDGRSRUQyVFRPUHODomR
DHVWHLWHP
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²3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
(P  GH MXQKR GH  QmR KDYLD SURFHVVRV VLJLORVRV HP TXH QyV RX TXDLVTXHU GH QRVVDV
FRQWURODGDVpUDPRVSDUWH
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
&RQIRUPHLWHPDFLPDHPGHMXQKRGHQmRKDYLDYDORUSURYLVLRQDGRSRUQyVFRPUHODomR
DHVWHLWHP
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV5HSHWLWLYRVRX&RQH[RV1mR6LJLORVRV

H5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
(P  GH MXQKR GH  QmR KDYLD SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX
FRQH[RV QmR VLJLORVRV H UHOHYDQWHV HP FRQMXQWR VLJLORVRV HP TXH QyV RX TXDLVTXHU GH QRVVDV
FRQWURODGDVpUDPRVSDUWH
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
&RQIRUPHLWHPDFLPDHPGHMXQKRGHQmRKDYLDYDORUSURYLVLRQDGRSRUQyVFRPUHODomR
DHVWHLWHP
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV DFHUFD GH FRQWLQJrQFLDV
UHOHYDQWHVDVHUHPLQVHULGDVQHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRSRVVXtPRVOLVWDJHPHFXVWyGLDGHQRVVDVDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV
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5.

Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Política de gerenciamento de riscos
a.

política formalizada de gerenciamento de riscos

Em reunião realizada em 19 de junho de 2020, conforme alterada na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 07 de agosto de 2020, os membros do nosso Conselho
de Administração deliberaram pela aprovação da nossa política de gerenciamento de riscos (“Política
de Gerenciamento de Riscos”), com o objetivo de controlar ou mitigar os riscos aos quais estamos
expostos. A Política de Gerenciamento de Riscos é aplicável a nós e às nossas controladas.
O inteiro teor de nossa Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessado no nosso site de
relações com investidores (ri.lavvi.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
b.

objetos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Nossa Política de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo estabelecer os princípios, diretrizes e
responsabilidades

gerais

a

serem

observados

no

processo

de

identificação,

avaliação,

direcionamento, monitoramento e comunicação dos riscos aos quais nós estamos ou podemos ficar
expostos na busca do cumprimento de nossos objetivos e estratégias, visando reduzir a probabilidade
de incidência de tais riscos e seus impactos de perdas, com a consequente criação de valor e
preservação da longevidade dos nossos negócios (“Gerenciamento de Riscos”).
i.

riscos para os quais se busca proteção

Buscamos proteção para os riscos que podem causar impactos negativos para nós (Companhia e
controladas), sendo os principais riscos classificados da seguinte forma:
Riscos Operacionais: são aqueles que envolvem a operação, sistemas de informação, processos,
controles internos, clientes, receitas e outros ativos que podem implicar perdas financeiras, danos de
reputação e imagem, declínio do resultado da Companhia. Dentre eles, podemos citar: inviabilidade
do produto, não aderência do produto perante a equipe de vendas, clientes e mercado (baixo volume
de vendas, perdas para concorrência, preço não condizente, produto não compatível e momento
indevido de lançamento), dentre outros.
Riscos Financeiros: são riscos decorrentes de efeitos não esperados no cenário econômico, político
e nas tendências de mercado que podem ter reflexo no comportamento do consumidor, na taxa de
juros, inflação, investimentos financeiros, dentre outros. Dentre eles, podemos citar: perda financeira
por cadastramento incorreto de índice de correção dos contratos, perda financeira devido a
aplicações financeiras equivocadas, perdas financeiras decorrentes de ações ocasionadas por distratos
realizados pelos clientes, dentre outros.
Riscos Mercadológicos: são os riscos de mercado que são externos à vontade da Companhia, não
dependendo de como ela se organiza internamente e de como implementa as ações para evitar tais
riscos, como alteração do preço de venda de determinados produtos, perdas financeiras decorrentes

485

PÁGINA: 81 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

de ações ocasionadas por distratos realizados pelos próprios clientes, dentre outros.
Riscos de Continuidade do Negócio: São aqueles que podem surgir com a falha na identificação e
gestão de riscos, inclusive relacionados a vencimentos antecipados por descumprimento de cláusulas,
pela escassez de terrenos a venda, por admissões em desacordo com o perfil do negócio, em razão
de manifestações coletivas (greves/paralisações), dentre outros.
Riscos de Compliance: são riscos causados pela falha no cumprimento de leis, regras, regulamentos
e de nossos códigos e políticas internas, e também dos códigos, políticas e regras de clientes ou de
fornecedores com os quais nos relacionamos, ou pela existência de processos em aberto ou processos
futuros que podem resultar em perda financeira.
Riscos Corporativos: são os principais riscos de cunho estratégico, operacional, financeiro,
regulatório, de mercado, de mão de obra, políticos, socioambientais, que podem impactar as
atividades ou o atendimento de nossos objetivos.
Riscos Estratégicos: são os riscos oriundos da implementação de uma estratégia mal sucedida ou
ineficaz que deixe de alcançar os retornos pretendidos.
Riscos Regulatórios: são os riscos resultantes de modificações nas regulamentações e ações de
órgãos reguladores, seja em âmbito internacional ou nacional, que podem resultar na crescente
pressão competitiva e afetar significativamente a administração eficiente dos nossos negócios.
Riscos Jurídicos: São aqueles que podem surgir em decorrência de processos nos quais a Companhia
é autora ou ré, por descumprimento de obrigações aplicáveis ao negócio, por aquisição de terrenos
com pendências jurídicas que inviabilizem o negócio/projeto, por contratações de terceiros sem
análise jurídica, perdas financeiras decorrentes de reclamações trabalhistas movidas por
colaboradores e prestadores de serviços, dentre outros.
Riscos de Sustentabilidade: são os riscos relacionados a questões ambientais, como a contaminação
de água, solo e corte indevido de árvores nativas em virtude das atividades operacionais da
Companhia.
Riscos Cibernéticos: são aqueles que podem ser causados pelo vazamento de dados/informações
pessoais, roubo/vazamento de informações estratégicas (envio de arquivos confidenciais) (Via digital
ou telefônica), acesso inadequado a ativos e recursos de TI, acesso remoto inseguro, dentre outros.
Riscos de Imagem: são riscos resultantes da ocorrência de evento, geralmente ocasionado por outros
riscos listados acima e neste Formulário de Referência, nas seções 4.1 e 4.2, que podem causar danos
à nossa reputação, imagem, credibilidade e/ou marcas, inclusive em razão de publicidade negativa,
independentemente de sua veracidade.
ii.

instrumentos utilizados para a proteção

Identificamos e tratamos os riscos aos quais estamos expostos com o intuito de mitigá-los e
mantê- los em um nível aceitável, típico de atividade empresarial e intrínseco aos seus negócios.
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O principal instrumento utilizado no processo de Gerenciamento de Riscos é a “Matriz de Risco”,
ferramenta por meio da qual se busca indicar graficamente, os riscos: (i) de baixa probabilidade e
baixo impacto; (ii) de baixa probabilidade e alto impacto; (iii) de alta probabilidade e baixo impacto;
e, por fim (iv) de alta probabilidade e alto impacto, auxiliando nos processos decisórios e na definição
do nosso apetite a risco (“Matriz de Risco”). Com base no monitoramento da Matriz de Risco,
buscamos implementar nossos procedimentos internos de gerenciamento de riscos, com o intuito de
minimizar os seus efeitos e assegurar o cumprimento de nossos fundamentos corporativos, princípios
e valores empresariais.
Além da Matriz de Risco, são utilizados mecanismos de comunicação, treinamento, monitoramento,
auditoria, testes de conformidade, canal de denúncias, dentre outros, com o intuito de nos proteger
e também nossos colaboradores de riscos identificados durante o processo de Gerenciamento de
Riscos. Detalhes sobre procedimentos e mecanismos aplicáveis à identificação e tratamento de riscos
estão previstos no item “iii” a seguir e no item 5.3 deste Formulário de Referência.
Também possuímos códigos e políticas internas que recomendam e estabelecem procedimentos e
condutas que devem ser observados por nossos administradores, colaboradores, consultores e
terceiros com os quais mantemos relacionamento comercial com o intuito de minimizar nossa
exposição aos riscos previstos no item “i” acima e na seção 4.1 deste Formulário de Referência.
iii.

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, a Diretoria, a Àrea de Riscos e Compliance e a
Área de Auditoria Interna (que assessoram o Conselho de Administração), atuam no monitoramento
e execução do processo de “Gerenciamento de Riscos”, e, mesmo possuindo atribuições distintas,
devem atuar de maneira integrada, conforme competências abaixo estabelecidas. Outros comitês de
assessoramento estatutários ou não poderão ser criados com o objetivo de contribuir para o
monitoramento e eficiência dos mecanismos e procedimentos de Gerenciamento de Riscos (“Comitês
de Assessoramento”). Além disso, em cumprimento ao disposto no Regulamento do Novo Mercado
da B3, a Companhia possui uma área de auditoria interna, que possui as competências abaixo
descritas.


O nosso Conselho de Administração deve, dentre outras atribuições:

(i) aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos e suas revisões futuras;
(ii) estabelecer as diretrizes gerais das estratégias de Gerenciamento de Riscos;
(iii) avaliar e aprovar a Matriz de Riscos;
(iv) acompanhar e direcionar o desenvolvimento de uma sólida estrutura de Gerenciamento de
Riscos, dando apoio em caso de necessidade aos respectivos comitês que integram as atividades
de Gerenciamento de Riscos;
(v) assegurar ao Comitê de Auditoria autonomia operacional, aprovando seu orçamento
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próprio destinado a cobrir suas despesas de funcionamento;
(vi) supervisionar as atividades do processo de Gerenciamento de Riscos executadas por nós;
(vii) receber, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria, o reporte das atividades da
auditoria interna promovidos no âmbito do processo de Gerenciamento de Riscos;
(viii)avaliar a adequação da estrutura (recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao
processo de Gerenciamento de Riscos, sendo certo que deverá avaliar, ao menos anualmente,
a área de auditoria interna para verificar se a estrutura e orçamento empregados são suficientes
para o desempenho de suas funções;
(ix) definir o nosso apetite a riscos;
(x) acompanhar a evolução do Gerenciamento de Riscos por meio do nosso enquadramento
aos limites estabelecidos; e
(xi) monitorar o Comitê de Auditoria, bem como quaisquer outros Comitês de Assessoramento
estatutários ou não, caso existentes, e definir as decisões a serem tomadas nos casos de
conflitos e impasses, casos tais Comitês não cheguem a uma decisão final sobre determinado
tema; e
(xii) praticar quaisquer outros atos e tomar quaisquer outras medidas relacionadas às
competências listadas acima e necessárias ao fiel cumprimento da Política de Gerenciamento de
Riscos.


A nossa Diretoria deve, dentre outras atribuições:

(i) implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração;
(ii) executar a Política de Gerenciamento de Riscos e, sempre que necessário, propor ao
Conselho de Administração eventuais necessidades de revisão; e
(iii) identificar Riscos preventivamente e fazer sua respectiva gestão, avaliando probabilidade
de sua ocorrência e adotando medidas para sua prevenção e/ou mitigação.


O nosso Comitê de Auditoria deve, dentre outras atribuições:

(i) avaliar e monitorar nossa exposição aos riscos;
(ii) supervisionar as atividades das nossas Áreas Financeira, Controladoria e Contábil, avaliando
as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
(iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;
(iv) avaliar a efetividade do nosso modelo de Gerenciamento de Riscos e sugerir soluções de
aprimoramento de seus processos ao Conselho de Administração, quando necessário,
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apontando as causas e responsabilidades;
(v) recomendar ao Conselho de Administração a revisão ou a implementação de alterações,
priorizações e inclusões na Matriz de Riscos, na distribuição de competências, nas categorias de
riscos, e nos nossos processos internos de Gerenciamento de Riscos;
(vi) assessorar o Conselho de Administração na avaliação de políticas, limites e planos de ação
relacionados ao Gerenciamento de Riscos;
(vii) avaliar e monitorar o cumprimento e a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos
e recomendar correções ou aprimoramentos necessários ao Conselho de Administração; e
(viii)praticar quaisquer outros atos e tomar quaisquer outras medidas relacionadas às
competências listadas acima e necessárias ao fiel cumprimento da Política de Gerenciamento
de Riscos.
O Comitê de Auditoria é vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, sendo que
possui autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração,
destinado a cobrar despesas com seu funcionamento.
Em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado, o Comitê de Auditoria possui regimento
interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 19 de
junho de 2020, sendo a versão atual do regimento tendo sido aprovada na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2020, que prevê o detalhamento de
suas funções e procedimentos operacionais.


A nossa Área de Riscos e Compliance deve, dentre outras atribuições:

(i) consolidar a avaliação de Riscos da Companhia, por meio da elaboração de relatórios
periódicos, e reportá-los ao Comitê de Auditoria;
(ii) elaborar processos a serem utilizados na gestão de Riscos;
(iii) identificar Riscos preventivamente e fazer sua necessária gestão, avaliando a probabilidade
de ocorrência e adotando medidas para sua prevenção e mitigação junto ao Comitê de
Auditoria;
(iv) conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de Riscos e a responsabilidade
inerente a cada Colaborador.


A Área de Auditoria Interna tem as seguintes funções, dentre outras atribuições:

(i) documentar e zelar pelo cumprimento das políticas, procedimentos e do Gerenciamento
de Riscos, bem como prove suporte em processos de revisão de tais documentos;
(ii) avaliar periodicamente a aderência aos controles internos, bem como afere a qualidade e
a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da nossa
Companhia;
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(iii) reportar ao Comitê de Auditoria o resultado de auditorias e avaliações realizadas nas áreas
monitoradas por tal Comitê de Auditoria;
(iv) mapear os controles chaves por processo, e executar testes periódicos para avaliar a eficácia
e a efetividade operacional dos controles chaves; e
(v) identificar novos riscos, vulnerabilidades e oportunidades de melhorias avaliando e
testando as melhorias nos controles implementados. Para todas as deficiências identificadas
em uma avalição de controles internos, as áreas de negócios responsáveis definem planos de
ação para remediá-las.
Considerando as atribuições definidas no Item 5.1 acima, a Companhia adotará o organograma abaixo
em sua Política de Gerenciamento de Riscos:

Conselho de
Administração

Comitê de
Auditoria

Diretoria

Auditoria
Interna

Área de Riscos
e Compliance

Além do Conselho de Administração, da Diretoria e do Comitê de Auditoria, compõem a estrutura de
Gerenciamento de Riscos, a área de auditoria interna e a área de riscos e compliance. Compete à
Diretoria Financeira e a Presidência, a depender da grandeza do risco mapeado e os enquadramentos
das soluções para mitigação dos riscos definidas, além das áreas jurídica, financeira e de controladoria
da Companhia que, com o apoio da área de negócio, exercem funções de compliance, controles
internos e riscos corporativos. As funções desempenhas por tais áreas seguem as diretrizes definidas
em nossa Política de Gerenciamento de Riscos, nosso Código de Ética e Conduta e nas demais
políticas da Companhia, de modo a zelar pelo cumprimento de tais políticas e código tanto por nossos
administradores, funcionários e demais colaboradores, quanto por terceiros que mantêm contratos
com a Companhia.
Além das atribuições descritas acima, e demais competências previstas no Regimento Interno do
Comitê de Auditoria e demais Políticas de Governança Corporativa da Companhia, competirá, ainda,
ao Comitê de Auditoria:
(i)

Promover o comportamento ético e a manutenção do padrão de conduta em toda a

empresa;
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(ii)

Assegurar a implementação e o cumprimento do Código de Ética e das leis anticorrupção;

(iii) Receber informações de violações do Código de Ética e das leis anticorrupção que
requerem investigação mais apurada;
(iv) Garantir o sigilo sobre as informações recebidas;
(v)

Garantir que as denúncias sejam tratadas com isenção e imparcialidade;

(vi) Realizar os levantamentos necessários para suportar as decisões sobre as denúncias de
violações recebidas;
(vii) Analisar e avaliar as violações recebidas e tomar as decisões cabíveis; e
(viii) Nos casos mais graves de violações, propor as sanções cabíveis e encaminhar ao Conselho
de Administração ou a Assembleia Geral para a tomada de decisão, conforme o caso, garantindo
a aplicabilidade do Código aos próprios administradores.
Nossa estrutura organizacional de processos de gerenciamento de riscos e de controles internos
utiliza como parâmetro as diretrizes estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
IBGC e pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) - COSO, especialmente no que diz respeito ao fluxo de
identificação, avaliação, implementação e monitoramento dos riscos aos quais estamos expostos,
conforme processo abaixo:


Ambiente Interno: o ambiente interno inclui a estrutura organizacional, os recursos

humanos e físicos, a cultura e os nossos valores, sendo considerado a base para todos os demais
componentes da estrutura de controles, estabelecendo a forma, o gerenciamento, o monitoramento
e a disciplina dos Administradores e demais Colaboradores alocados fisicamente em nossas
dependências, em relação à estrutura de controles internos.


Fixação de Objetivos: os objetivos devem ser estabelecidos antes da identificação das

situações em potencial que poderão afetar sua realização. O Gerenciamento de Riscos envolve a
adoção, pela nossa Administração, de processos que visam estabelecer o alinhamento entre os
objetivos fixados e a nossa missão, levando-se em consideração sua disposição para um determinado
apetite a risco.


Identificação de Eventos: após a fixação dos objetivos, devem ser identificados os eventos

que podem prejudicar a realização destes objetivos. Durante o processo de identificação de eventos,
estes poderão ser classificados como riscos, oportunidades, ou ambos. A identificação das ocorrências
que podem impactar adversamente nossos objetivos pode ser realizada de diversas formas, dentre as
quais se destacam: (i) realização de auditorias internas periódicas; (ii) comunicações realizadas por
colaboradores; (iii) alertas emitidos pelos sistemas de monitoramento; (iv) contatos de clientes
relatando algum problema em seus produtos ou serviços; e/ou (v) denúncias realizadas pelo canal
externo próprio para esse fim.

491

PÁGINA: 87 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos



Avaliação de Riscos: os riscos identificados são analisados com a finalidade de determinar

a forma como serão administrados e, então, devem ser associados aos objetivos que podem
influenciar. Avaliam-se os riscos considerando seus efeitos inerentes e residuais, bem como sua
probabilidade de ocorrência e os impactos que podem causar a nós, nossos stakeholders e terceiros.
Os riscos são identificados e avaliados de acordo com a probabilidade de ocorrência e seu impacto
sobre nossos negócios, inclusive, sobre a nossa imagem e reputação. Cada decisão leva em
consideração os benefícios, os aspectos negativos e os riscos atrelados, mensurando a relação entre
impacto e mitigação, para desenvolver planos de contingência e de continuidade adequados aos
nossos negócios. Desta forma, os riscos identificados são classificados utilizando-se a Matriz de Riscos
(mencionada no item “ii” acima), de acordo com o grau de relevância envolvido.


Resposta a Risco: após a identificação e avaliação dos riscos, devem ser avaliadas as

possíveis respostas aos referidos riscos: evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar. O tratamento conferido
a cada um dos riscos identificados deve levar em consideração um conjunto de ações destinadas a
alinhar os riscos às respectivas tolerâncias e ao nosso apetite a risco.


Atividades de Controle: são os procedimentos estabelecidos e implementados para

assegurar que as respostas aos riscos identificados sejam executadas de forma tempestiva e eficiente.


Informações e Comunicações: a comunicação eficaz é aquela que flui na organização em

todas as direções, no tocante ao Gerenciamento de Riscos, de modo que nossos colaboradores
recebam informações claras e precisas quanto às suas funções e responsabilidades.


Monitoramento: o monitoramento é realizado por meio de atividades gerenciais

contínuas, avaliações independentes ou uma combinação desses dois procedimentos.
c.

a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da

efetividade da política adotada
Com base nas informações descritas neste item 5.1, entendemos que nossa estrutura operacional e
de controles internos para verificação da efetividade de nossa Política de Gerenciamento de Riscos é
adequada.
As atividades da nossa área de auditoria interna são reportadas ao Conselho de Administração,
diretamente ou por meio do nosso Comitê de Auditoria. As atribuições, estrutura e orçamento desta
área são aprovadas pelo Conselho de Administração que é responsável por realizar a avaliação anual
de sua conformidade. A área de auditoria interna é responsável por aferir a qualidade e a efetividade
dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da companhia.
Conforme mencionado no item anterior, a nossa estrutura organizacional de processos de
Gerenciamento de Riscos e de controles internos utiliza como parâmetro as diretrizes estabelecidas
pelo IBGC e pelo COSO, especialmente no que diz respeito ao fluxo de identificação, avaliação,
implementação e monitoramento dos riscos aos quais estamos expostos.
A adequação da estrutura operacional e de controles internos é objeto de monitoramento e
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reavaliação do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, a Diretoria, a Área de Riscos e
Compliance e a Área de Auditoria Interna.
A Administração da Companhia entende que a atual estrutura operacional, os controles internos e a
Política de Gerenciamento de Riscos são adequados e suficientes para nossa Companhia. No entanto,
a estrutura, os controles e a referida política podem ser alteradas, caso a administração da Companhia
assim julgar necessário. A Política de Gerenciamento de Riscos é verificada anualmente pelo Conselho
de Administração, assessorado pelo Comitê de Auditoria.
O Conselho de Administração da Companhia realiza avaliação anual de todas as nossas Políticas de
Governança Corporativa (conforme definido no item 5.4 abaixo), especialmente no que diz respeito à
Política de Gerenciamento de Riscos e dos mecanismos aos procedimentos internos adotados para
verificar sua adequação ao perfil da Companhia e aos riscos aos quais está exposta, sendo responsável
por aprovar as alterações nas políticas e procedimentos, caso seja identificada tal necessidade, de
acordo com o resultado das avaliações realizadas.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
a.

Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

Não há uma política específica que trata de gerenciamento de riscos de mercado, aplicando-se ao
gerenciamento de riscos de mercado, a Política de Gerenciamento de Riscos mencionada no item 5.1
acima, no que couber. Entendemos que as práticas que adotamos são entendidas como suficientes
para gerenciamento de nossos riscos de mercado.
b.

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

Aplicam-se ao gerenciamento de riscos do mercado os mesmos princípios, diretrizes e
responsabilidades detalhados para fins de Gerenciamento de Riscos (conforme definição constante
do item 5.1 “b” acima).
i.

riscos para os quais se busca proteção

Estamos expostos a riscos de mercado resultantes do curso normal de nossas atividades, dentre os
quais estão incluídos os riscos mencionados no item 4.2 deste Formulário de Referência, tais como:
riscos de taxas de juros, e de liquidez.
Além do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e das Áreas de Auditoria Interna e de Riscos
e Compliance, conforme descrito no item 5.1 acima, cabe à nossa Diretoria Financeira gerir e
identificar os riscos de mercado aos quais estamos expostos.
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A estratégia principal de proteção patrimonial utilizada pela Companhia é atrelar os ativos aos
mesmos índices dos seus passivos, estratégia conhecida como hedge natural.
A Companhia poderá utilizar derivativos para gerenciar riscos de mercado relacionados à exposição
de balanço patrimonial. No caso da utilização destas operações, elas serão conduzidas dentro das
orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração.
iii.

instrumentos utilizados para a proteção (hedge)

Na data deste Formulário de Referência, não utilizamos instrumentos financeiros com objetivo de
proteção patrimonial (hedge), pois os riscos de mercado a que estamos sujeitos, seja no ativo ou no
passivo, não representam importância que justifique tais operações ou, ainda, uma estratégia de
proteção patrimonial.
iv.

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Não aplicável tendo em vista que, na data deste Formulário de Referência, não utilizamos derivativos
ou outros instrumentos financeiros para fim específico de proteção patrimonial (hedge).
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v.

se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
Não utilizamos instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial.
v.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Compõem a estrutura de gerenciamento de riscos de mercado: o Conselho de Administração, bem
como a Diretoria, o Comitê de Auditoria, a área de Auditoria Interna e a área de Riscos e Compliance,
a depender da grandeza do risco mapeado e os enquadramentos das soluções para mitigação dos
riscos propostas no contexto da política estabelecida.
Conselho de Administração
•

Aprovar as diretrizes constantes na Política de Gestão de Riscos da Companhia; e

•

Definir a estrutura funcional dos comitês e departamentos convergentes à gestão

de riscos.
Presidência e Diretoria Financeira
•

Supervisionar e implementar, respectivamente, as estratégias e diretrizes da

Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração; e
•

Supervisionar e executar, respectivamente, a Política de Gerenciamento de Riscos e,

sempre que necessário, propor ao Conselho de Administração eventuais necessidades de
revisão.
Comitê de Auditoria
•

avaliar e monitorar nossa exposição aos riscos que possam afetar a continuidade de

nossos negócios; supervisionar as atividades da Área de Auditoria Interna ou da Auditoria
Externa contratada, conforme aplicável, assim como das nossas Áreas Financeira,
Controladoria e Contábil, avaliando as informações trimestrais, demonstrações intermediárias
e demonstrações financeiras; e
•

avaliar a efetividade do nosso modelo de gerenciamento de riscos e sugere soluções

de aprimoramento de seus processos ao Conselho de Administração, quando necessário,
apontando as causas e responsabilidades.

Área de Auditoria Interna
•
avaliar periodicamente a aderência aos controles internos, bem como afere a qualidade e a
efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da nossa Companhia;
•
reportar ao Comitê de Auditoria o resultado de auditorias e avaliações realizadas nas áreas
monitoradas por tal Comitê;
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•
mapear os controles chaves por processo, e executa testes periódicos para avaliar a eficácia
e a efetividade operacional dos controles chaves; e
•
identificar novos riscos, vulnerabilidades e oportunidades de melhorias avaliando e testando
as melhorias nos controles implementados.

Área de Riscos e Compliance
•
consolidar a avaliação de Riscos da Companhia, por meio da elaboração de relatórios
periódicos, e reportá-los ao Comitê de Auditoria;
•

elaborar processos a serem utilizados na gestão de Riscos;

•
identificar Riscos preventivamente e fazer sua necessária gestão, avaliando a probabilidade
de ocorrência e adotando medidas para sua prevenção e mitigação junto ao Comitê de Auditoria;
•
conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de Riscos e a responsabilidade
inerente a cada Colaborador.
Além do Conselho de Administração, Presidência e Diretoria Financeira, e Comitê de
Auditoria, compõem a estrutura de Gerenciamento de Riscos de mercado as áreas jurídica,
financeira e de controladoria da Companhia que, com o apoio da área de negócio, exercem
funções de compliance, controles internos e riscos corporativos. As funções desempenhas
por tais áreas seguem as diretrizes definidas em nossa Política de Gerenciamento de Riscos,
nosso Código de Ética e Conduta e nas demais políticas da Companhia, de modo a zelar pelo
cumprimento de tais políticas e código tanto por nossos administradores, funcionários e
demais colaboradores, quanto por terceiros que mantêm contratos com a Companhia.
c.

adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade

da política adotada
Conforme descrito no item 5.1 (c) acima, a administração da Companhia entende que a atual
estrutura operacional, os controles internos e a Política de Gerenciamento de Riscos são
adequados e suficientes para nossa Companhia, sem prejuízo de eventuais atualizações que
podem ser realizadas, caso a administração da Companhia assim julgar necessário.
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5.3 - Descrição dos controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, indicar:
a.

principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,

indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Estamos alinhados às melhores práticas de controles internos, bem como atestamos o correto
funcionamento do ambiente de nossos controles, os quais estão de acordo com a complexidade dos
nossos negócios e visam garantir as boas práticas de governança, mercado e atendimento às
legislações e regulamentos aplicável, sempre zelando pela qualidade e integridade dos relatórios
financeiros, pela adequação e eficácia dos nossos controles internos.
A administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles
internos, compliance e processos que visam fornecer conforto razoável em relação à confiabilidade
na preparação das Demonstrações financeiras e objetivam: a) a manutenção de registros que, de
forma rigorosa e justa, registre as transações e disposições dos ativos e passivos da Companhia; b) o
fornecimento de segurança razoável de que as transações são registradas conforme necessário para
permitir a preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)); c) o fornecimento de garantia razoável
em relação à prevenção ou detecção tempestiva de aquisição, utilização ou destinação não
autorizadas dos ativos da Companhia que poderiam ter um efeito relevante sobre as demonstrações
contábeis; d) implantação de estrutura e procedimentos de compliance, bem como o seu
aprimoramento das respectivas políticas; e) Gerenciamento de Riscos operacionais.
Os Diretores da Companhia entendem, ainda, que os controles internos da Companhia são suficientes
e pertinentes, dado o tipo de atividade e o volume de transações que a Companhia opera.
Adicionalmente, os Diretores da Companhia esclarecem que permanecem empenhados no
aprimoramento, revisão e atualização contínua de seus processos e políticas, e na implementação de
novas ferramentas para revisão e aprimoramento dos controles internos e de compliance. Em razão
de suas limitações inerentes, os controles internos podem não impedir ou não detectar erros.
b.

estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura de controles internos da Companhia é assim segmentada:


O Conselho de Administração tem as seguintes funções, dentre outras atribuições:

(i)

aprovar Política de Gerenciamento Riscos e suas revisões futuras;

(ii)

estabelecer as diretrizes gerais das estratégias de Gerenciamento de Riscos;

(iii)

avaliar e aprovar a Matriz de Riscos;

(iv)

acompanhar e direcionar o desenvolvimento de uma sólida estrutura de Gerenciamento de
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Riscos, dando apoio em caso de necessidade aos respectivos comitês que integram as atividades
de Gerenciamento de Riscos;
(v)

supervisionar as atividades do processo de gerenciamento de riscos executados por nós;

(vi)

avaliar a adequação da estrutura (recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao

processo de gerenciamento de riscos;
(vii)

aprovar as atribuições e orçamentos da Área de Auditoria Interna, quando aplicável;

(viii) definir o nosso apetite a riscos;
(ix)

acompanhar a evolução do gerenciamento de riscos por meio do nosso enquadramento aos

limites estabelecidos;
(ix)

monitorar o Comitê de Auditoria, bem como quaisquer outros Comitês de Assessoramento

estatutários ou não, caso existentes, e definir as decisões a serem tomadas nos casos de conflitos e
impasses, casos tais Comitês não cheguem a uma decisão final sobre determinado tema; e
(x)

praticar quaisquer outros atos e tomar quaisquer outras medidas relacionadas às

competências listadas acima e necessárias ao fiel cumprimento da Política de Gerenciamento de
Riscos.
O Comitê de Auditoria tem as seguintes funções, dentre outras atribuições:


(i)

avaliar e monitorar nossa exposição aos riscos que possam afetar a continuidade de nossos

negócios; supervisiona as atividades das nossas Áreas Financeira, de Controladoria e Contábil,
avaliando as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
(ii)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(iii)

avaliar a efetividade do nosso modelo de Gerenciamento de Riscos e sugerir soluções de

aprimoramento de seus processos ao Conselho de Administração, quando necessário, apontando
as causas e responsabilidades;
(iv)

recomendar ao Conselho de Administração a revisão ou a implementação de alterações,

priorizações e inclusões na Matriz de Riscos, na distribuição de competências, nas categorias de
riscos, e nos nossos processos internos de Gerenciamento de Riscos;
(v)

assessorar o Conselho de Administração na avaliação de políticas, limites e planos de ação

relacionados ao Gerenciamento de Riscos;
(vi)

avaliar e monitorar o cumprimento e a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos e

recomendar correções ou aprimoramentos necessários ao Conselho de Administração;
(vii)

receber e tratar informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos

aplicáveis a nós, além de regulamentos e códigos internos; e
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(viii) praticar quaisquer outros atos e tomar quaisquer outras medidas relacionadas às competências
listadas acima e necessárias ao fiel cumprimento da Política de Gerenciamento de Riscos.
A nossa Área de Auditoria Interna tem as seguintes funções, dentre outras atribuições:



(i) documentar e zelar pelo cumprimento das políticas, procedimentos e Gerenciamento de Riscos,
bem como prove suporte em processos de revisão de tais documentos;
(ii) avaliar periodicamente a aderência aos controles internos, bem como afere a qualidade e a
efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da nossa Companhia;
(iii) reportar ao Comitê de Auditoria o resultado de auditorias e avaliações realizadas nas áreas
monitoradas por tal Comitê;
(iv) mapear os controles chaves por processo, e executa testes periódicos para avaliar a eficácia e a
efetividade operacional dos controles chaves; e
(v) identificar novos riscos, vulnerabilidades e oportunidades de melhorias avaliando e testando as
melhorias nos controles implementados. Para todas as deficiências identificadas em uma avalição
de controles internos, as áreas de negócios responsáveis definem planos de ação para remediá-las.
A nossa Área de Riscos e Compliance deve, dentre outras atribuições:


(i)

consolidar a avaliação de Riscos da Companhia, por meio da elaboração de relatórios

periódicos, e reportá-los ao Comitê de Auditoria;
(ii)

elaborar processos a serem utilizados na gestão de Riscos;

(iii)

identificar Riscos preventivamente e fazer sua necessária gestão, avaliando a probabilidade

de ocorrência e adotando medidas para sua prevenção e mitigação junto ao Comitê de Auditoria;
(iv)

conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de Riscos e a responsabilidade

inerente a cada Colaborador.
O Comitê de Auditoria é vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, sendo que possui
autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração, destinado a
cobrir despesas com seu funcionamento.
Em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado, o Comitê de Auditoria possui regimento interno
próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, que prevê o detalhadamente de sua estrutura e
competências.
Além do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento, as áreas jurídica, financeira
e de controladoria da Companhia, com o apoio das áreas de negócio, exercem funções de compliance,
controles internos e riscos corporativos.
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As funções desempenhas por tais áreas seguem as diretrizes definidas em nossa Política de
Gerenciamento de Riscos, nosso Código de Ética e Conduta e nas demais políticas da Companhia, de
modo a zelar pelo cumprimento de tais políticas e código tanto por nossos administradores,
funcionários e demais colaboradores, quanto por terceiros que mantêm contratos com a Companhia.
Violações às políticas e códigos da Companhia que sejam constatas pelas áreas jurídica, financeira e
de controladoria da Companhia no âmbito do exercício de funções de compliance, controles internos
e riscos corporativos, devem ser imediatamente comunicadas ao Conselho de Administração,
diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria.
c.

forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da

Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Os controles internos adotados são mensalmente supervisionados pela Administração da Companhia.
A Diretoria Financeira analisa e revisa todos os controles utilizados na preparação das demonstrações
financeiras. Os responsáveis pelo acompanhamento da eficiência dos controles internos são os
membros do Comitê de Auditoria, os membros do Conselho de Administração e o Diretor Financeiro.
As atribuições da Área de Auditoria Interna e da Área de Riscos e Compliance são aprovadas por
nosso Conselho de Administração, sendo que a estrutura e orçamento da Área de Auditoria Interna
também aprovados pelo Conselho de Administração, são considerados suficientes ao desempenho
de suas funções, conforme avaliação realizada por nosso Comitê de Auditoria Interna ao menos uma
vez ao ano.
d.

deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório

circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade
de auditoria independente
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e ao período de seis meses findo em
30 de junho de 2020, os auditores independentes, como parte dos trabalhos de auditoria das citadas
demonstrações financeiras, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
incluíram uma revisão dos sistemas contábil e de controles internos adotados pela Companhia, com
o propósito de conhecer a confiabilidade desses sistemas e determinara natureza, época e extensão
dos testes de auditoria aplicados em nossos trabalhos. Como resultado dessa avaliação, foram feitas
sugestões de melhoramento dos nossos controles internos abrangendo aspectos contábeis,
tributários, trabalhistas/previdenciários e de tecnologia da informação de forma a aprimorar a
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, principalmente relacionados ao
processo de consolidação das demonstrações financeiras e utilização de sistemas automatizados.
Nesse sentido, o Relatório de avaliação do ambiente de controles internos das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 2019 e em 30 de junho de
2020 indicou quatro deficiências significativas, relacionadas a seguir:
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1)

Mensuração e reconhecimento de contratos de compra e venda de unidades

autônomas imobiliárias realizado manualmente em planilhas Excel
Foi identificado que o sistema SAP não possui módulo de apropriação imobiliária
implementado. Dessa forma, todo o cálculo de apropriação imobiliária pelo metodologia POC
(percentagem of completion) é feito em planilhas Excel a qual é preenchida de forma manual
com todas as informações base para tal cálculo tais como: total de contratos de vendas
atualizado, percentual de evolução de obras, total de recebimento do empreendimento, etc.
Com isso, em decorrência da mensuração e reconhecimento ser feita por meio de cálculos
manuais em planilhas Excel, foi identificado também que a conta contábil de adiantamento
de clientes não refletia os adiantamentos de acordo com os contratos de venda individuais
de cada cliente, pois o reconhecimento de contas a receber e adiantamento de clientes estava
sendo apropriado de forma sintética no nível do empreendimento o que não refletia
necessariamente os direitos e obrigações da incorporadora frente a cada cliente, pelo
reconhecimento ao longo do tempo (over time), utilizando o método POC (percentagem of
completion). Tal deficiência gera o risco de se incorrer em erro involuntário no preenchimento
das informações base para cálculo que poderia resultar em registro e apresentação incorreta
do reconhecimento de receita de imóveis vendidos e custo dos imóveis vendidos e demais
contas contábeis envolvidas na apropriação imobiliária.
2)

Elaboração da consolidação e eliminações das demonstrações consolidadas

Foi apontado que a Companhia não possui um sistema integrado para processamento das
informações contábeis da controladora e controladas para consolidação e eliminações no
processo de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. A integração dos
balanços e as eliminações são realizadas de forma manuais por meio de utilização de planilhas
“Excel”, as quais são alimentadas com as informações contábeis extraídas do sistema. Ocorre
que tal processo manual, pode permitir erros involuntários pela falta de atualização dessas
planilhas quando são realizadas alterações nos balancetes (processo de conciliação),
podendo permitir que as peças contábeis consolidadas sejam emitidas inadequadamente
sem refletir as alterações realizadas em um ou mais balancete (s) específico (s) de
determinada (s) controlada(s).
3)

Ausência de revisão dos acessos lógicos da Rede Corporativa (Activ Directory) e

do Sistema (SAP)
Foi identificado que o processo de revisão dos privilégios de acesso ao sistema aplicativo SAP
(ERP) não foi realizado para o período de exames. Complementarmente, que a Companhia
não possui estabelecido e formalizado um controle de revisão periódica dos privilégios de
acesso lógico das contas de usuários ativas na rede corporativa (Active Directory) e banco de
dados responsável por suportar o sistema SAP.

Além de todo o departamento de TI

(Tecnologia da Informação) da Companhia ser terceirizado a duas empresas distintas, uma
para o ERP e outra para Infra e rede corporativa, mesmo nesses casos a revisão de acesso
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deveria ser realizada e controlada pela Companhia, assim como o acesso de todos os seus
colaboradores. A ausência de revisões periódicas dos privilégios de acesso dos usuários no
sistema SAP, banco de dados e domínio de rede (Active Directory), propicia que usuários
possam

obter

privilégios

responsabilidades,

que

impactando

não

condizem

diretamente

na

com

suas

respectivas

integridade,

funções

e

confidencialidade

e

confiabilidade das informações.
4)

Acesso indevido nos privilégios de administrador do SAP

Foi apontado que existem algumas contas cuja funções são conflitantes, de usuário que
possuem permissão de administrador no Sistema ERP da empresa (SAP). A concessão de
acesso indevida pode causar divergência de informações, alterações de informações sem
autorização prévia de gestores, privilégio a determinada área ou funcionário e até mesmo
causar um prejuízo financeiro para empresa ou gerar retrabalho na elaboração das
demonstrações financeiras. O vazamento de informações ou documentos confidenciais
também pode ser um risco causado pelo acesso de usuário indevidos.
A Administração destaca que, apesar do apontamento das referidas deficiências significativas,
as mesmas não causaram distorções significativas das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas referente ao aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017,
e período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 da Companhia e já estão sendo
tratadas pela Administração de forma a mitigar o risco de quaisquer efeitos futuros nas nossas
demonstrações financeiras.
e.

comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado

preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Em relação a cada deficiência mencionada na alínea (d) acima:
1. Mensuração e reconhecimento de contratos de compra e venda de unidades autônomas
imobiliárias realizado manualmente em planilhas Excel
Apesar do cálculo ser feito em Excel, o processo de apuração do lucro imobiliário é feito de forma
padronizada e com conciliações com os saldos contábeis, de forma a mitigar distorções no
fechamento contábil.
Quanto ao ponto levantado de distorção em adiantamento de clientes por não ser feito o cálculo
individual por contrato e sim no nível de empreendimento, comunicamos que esse erro ocorreu até
2018 quando o cálculo era feito de forma sintética no nível de empreendimento. A partir de Janeiro
de 2019, implantamos um novo método de cálculo por unidade, corrigindo esse problema.
A Companhia estuda implementar um sistema para cálculo e registro contábil da apropriação
imobiliária, mas ainda não concluímos a escolha do produto, visto que, não necessariamente, o
módulo do SAP oferecido para tal cálculo irá atender as expectativas da Companhia.
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2. Elaboração da consolidação e eliminações das demonstrações consolidadas
A Companhia segue um processo rigoroso de fechamento contábil mensal, que implica no
fechamento do sistema para o período de conciliação e levantamento de balancetes para
consolidação das informações, desta forma garante que as informações geradas para fins de
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão em linha com as
informações individuais da controladora e de suas controladas. Também utilizamos um sistema de
conciliação em Excel, com regras e fórmulas que facilitam a consolidação e apuração do resultado de
equivalência patrimonial. Entendemos que o fato de estar em Excel possibilita erros manuais e
estudados futuramente, aderir a algum sistema para esse processo.
3. Ausência de revisão dos acessos lógicos da Rede Corporativa (Activ Directory) e do Sistema
(SAP)
A Companhia irá acompanhar e agir de forma tempestiva às recomendações dadas. Avalia também a
implantação de área interna de controle desses processos.
4. Acesso indevido nos privilégios de administrador do SAP
A Companhia irá acompanhar e agir de forma tempestiva às recomendações dadas. Avalia também a
implantação de área interna de controle desses processos. Como ação imediata e já implantada, a
Companhia retirou todos os acessos de administrador ao sistema SAP, passando essa competência
de liberação do privilégio, necessárias para implantação de melhorias e novos projetos à Diretoria
Financeira, que a partir da aprovação da melhoria ou projeto, definirá os usuários que terão esse tipo
de acesso, dentro do escopo da melhoria ou projeto.
No mais, a Administração da Companhia discutiu tempestivamente todas as recomendações com
seus auditores e a conclusão da administração é de que se tratam de recomendações que não
afetaram significativamente as demonstrações financeiras individuais consolidadas.
De toda forma, visando tornar ainda mais confiável o processo de elaboração das demonstrações
financeiras

e

Informações

Trimestrais

da

Companhia,

planos

de

ação

específicos

ou

acompanhamentos periódicos serão estabelecidos para melhoria das deficiências e deficiências
significativas identificadas em seus processos, em especial aos pontos de deficiência significativa.
As ações da Administração, relacionadas à resolução das deficiências significativas apontadas serão
definidas ao longo do exercício social para aplicação na revisão das demonstrações financeiras do
exercício social a ser encerrado em 2020.
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5.4 – Programa de Integridade
a.

regras, políticas, procedimentos ou práticas adotadas pela Companhia, voltadas para a

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo
Em 19 de junho de 2020, nosso Conselho de Administração deliberou pela aprovação do nosso
Código de Ética e Conduta, conforme alterada pela Reunião do Conselho de Administração da
Companhia de 07 de agosto de 2020 (“Código de Ética”), que estabelece, dentre outros, exemplos de
atos que devem ser praticados no tocante à prevenção de fraudes e ilícitos contra a administração
pública, cujas relações deverão ser sempre pautadas pela honestidade, boas práticas de mercado e
pelo estrito cumprimento de todas as legislações e normas vigentes. Além do Código de Ética,
questões de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública também são tratadas pela
Política de Gerenciamento de Riscos e por nossas demais políticas, conforme descrito no item “i” a
seguir. Práticas fraudulentas e ilícitas, apesar de não aceitáveis, em caso de ocorrência deverão ser
imediatamente delatadas através do nosso canal de denúncias descrito no item (b) abaixo.
O inteiro teor do nosso Código de Ética pode ser acessado no nosso site de relações com investidores
(ri.lavvi.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
i.

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação

ao perfil e riscos identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
Além do Código de Ética e da Política de Gerenciamento de Riscos, aprovados em reunião realizada
em 19 de junho de 2020, os membros do nosso Conselho de Administração aprovaram as seguintes
políticas e regimentos internos: (i) política de divulgação de atos ou fatos relevantes ("Política de
Divulgação"); (ii) política de negociação de valores mobiliários ("Política de Negociação"); (iii) política
de transações com partes relacionadas ("Política de Transações com Partes Relacionadas"); (iv) política
de remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos
Comitês de Assessoramento ("Política de Remuneração"); (v) política de indicação dos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento
("Política de Indicação"); (vi) regimento interno do Conselho de Administração ("Regimento Interno
do Conselho de Administração"); e (vii) regimento interno do Comitê de Auditoria ("Regimento
Interno do Comitê de Auditoria") (sendo a Política de Divulgação, a Política de Negociação, a Política
de Gerenciamento de Riscos, a Política de Transações com Partes Relacionadas, a Política de
Remuneração, a Política de Indicação, o Código de Ética, o Regimento Interno do Conselho de
Administração e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em conjunto, definidos como "Políticas
de Governança Corporativa"). As versões mais recentes das Políticas de Governança Corporativa foram
aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2020 (“RCA de
07/08/20”).
Com relação aos principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia,
nosso Código de Ética dispõe sobre os valores, princípios éticos, responsabilidades e normas de
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conduta que orientam nossa Companhia. O Código de Ética busca, ainda, minimizar a eventual
subjetividade na interpretações dos princípios morais e éticos da Companhia, descrevendo diversas
situações que podem ocorrer com os Administradores e colaboradores da Companhia e a respectiva
conduta adequada para cada uma dessas situações. Adicionalmente, o Código de Ética também busca
mitigar riscos de forma geral, na medida em que traz regras relativas a situações de conflito de
interesses, oferta e recebimento de brindes e presentes, relacionamento com terceiros,
confidencialidade das informações, lavagem de dinheiro e doações políticas. [
Todos os colaboradores da Companhia, bem como terceiros, clientes, fornecedores e prestadores de
serviços, e o público em geral, têm à disposição o Canal de Ética, para envio de relatos ou suspeitas
de qualquer ato ilícito, descumprimento do Código de Ética e demais Políticas de Governança
Corporativa, das demais suas políticas e processos internos da Companhia.
As Políticas de Governança Corporativas estabelecem padrões de conduta, regras internas para
alinhamento com os nossos valores, procedimentos e práticas para adequação ao perfil e riscos que
identificamos, frequência de avaliação e demais assuntos relacionados. O inteiro teor das Políticas de
Governança Corporativa pode ser acessado no nosso site de relações com investidores
(ri.lavvi.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). As Políticas de Governança Corporativa são
revisadas, anualmente, e atualizadas quando verificada a necessidade de adequação dos mecanismos
e procedimentos de integridade adotados pela Companhia para melhor atender ao seu perfil e aos
riscos a que está exposta.
Possuímos, ainda, o Comitê de Auditoria, como comitê de assessoramento não estatutário, cuja
criação foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 19 de
junho de 2020. Dentre outras atribuições, compete ao Comitê de Auditoria monitorar e avaliar
anualmente as políticas, procedimentos e as práticas de Gerenciamento de Riscos da Companhia
voltados para questões relativas a integridade, fraudes e ilícitos contra a administração pública, além
de analisar, investigar e atuar nos potenciais desvios de conduta.
O inteiro teor das Políticas de Governança Corporativa pode ser acessado no nosso site de relações
com investidores (ri.lavvi.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
ii.

As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições,
se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos da Companhia que se reportam, e os
mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
Possuímos um Comitê de Auditoria responsável por promover os princípios do Código de Ética e por
supervisionar a sua aplicação. O Comitê de Auditoria é o responsável pela proposição de ações quanto
à disseminação e cumprimento do nosso Código de Ética, de modo a assegurar a sua eficácia e
efetividade, bem como também avaliar casos que deverão ser submetidos à análise do nosso Diretor
Presidente. Caso não esteja instalado, cabe ao Diretor de Recursos Humanos a propositura de tais
medidas necessárias.
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As seguintes instâncias se envolvem no processo de implementação e monitoramento dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade:
•

Comitê de Auditoria. Tem a função de reportar ao Conselho de Administração o resultado de
eventuais investigações internas relativas a relatos recebidos via canal de denúncias e
reportes da Área de Auditoria Interna;

•

Auditoria Interna. Tem a função de reportar ao Comitê de Auditoria o resultado de eventuais
investigações internas relativas a relatos recebidos via canal de denúncias; e

•

Áreas jurídica, financeira e de controladoria da Companhia, com o apoio das áreas de negócio,
exercem funções de compliance, controles internos e riscos corporativos.

iii.

Se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado

Adotamos um Código de Ética que foi devidamente aprovado em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 19 de junho de 2020. O Código de Ética define o propósito, visão e valores
da nossa Companhia, as diretrizes de comportamento esperadas por parte de nossos colaboradores
nas suas relações internas e com clientes, fornecedores, parceiros de negócios, com a comunidade e
com órgãos públicos em geral.
O inteiro teor do nosso Código de Ética pode ser acessado no nosso site de relações com investidores
(ri.lavvi.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados
As disposições do nosso Código de Ética se aplicam, irrestritamente, a todos os colaboradores e
administradores da Companhia e de suas controladas. Os preceitos estabelecidos devem ser
observados em todas as relações profissionais mantidas com clientes, fornecedores, parceiros de
negócios, com a comunidade e com órgãos públicos em geral. Além disso, o nosso Código de Ética
estabelece que os princípios éticos e padrões de conduta previstos no documento devem ser
observados por todos os nossos fornecedores, clientes e parceiros.
• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema
Realizamos treinamentos periódicos, com frequência mínima anual, a todas as pessoas que mantém
vínculo estatutário ou empregatício com a nossa Companhia, a fim de recordar as normas e princípios
do nosso Código de Ética, além de esclarecer eventuais questionamentos.
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
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O nosso Código de Ética prevê a adoção de medidas disciplinares apropriadas em caso de violações,
podendo ir desde advertências até o desligamento, conforme a gravidade da situação. No caso dos
fornecedores e prestadores de serviços, o desrespeito ao mencionado Código poderá resultar em
suspensão imediata do contrato e, conforme o caso, a processo legal.
Todos os colaboradores têm o dever de relatar imediatamente qualquer violação do Código de Ética.
A omissão diante de possíveis violações, porque compromete a integridade e a lealdade das relações
para com a companhia, será igualmente considerada conduta antiética e implicará nas mesmas
sanções aplicáveis às demais violações.
b.

canal de denúncia da Companhia, indicando, em caso positivo

Disponibilizamos canal para comunicação de denúncias de quaisquer comportamentos não éticos,
violações à legislação, à regulação e a quaisquer de nossas políticas, códigos e regimentos internos.
Nosso canal de denúncias é disponibilizado aos nossos colaboradores e quaisquer terceiros,
admitindo-se denúncias anônimas. O canal de denúncias pode ser acessado no seguinte endereço
eletrônico: www.lavvi.com.br/contato e selecionar o assunto “denúncias”.
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
O canal de denúncias é interno. Todas as denúncias são tratadas com o sigilo e as respectivas informações
são acessadas apenas pelas pessoas envolvidas no processo de investigação, cujo processo varia conforme
seu grau de criticidade de forma a prevenir que nenhuma conclusão seja tomada precipitadamente, sem
que os fatos e as circunstâncias tenham sido objetivamente investigados e avaliados.
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
O canal de denúncias está aberto para o recebimento de denúncias de nossos colaboradores e de
terceiros.
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
Não toleramos qualquer forma de retaliação contra indivíduos que realizaram denúncias de boa-fé e
compromete-se a proteger sua identidade, caso assim o denunciante prefira. O canal de denúncias
não solicita os dados pessoais do denunciante, e pode ocultar as informações do relato recebido para
quem irá realizar a apuração, de modo que se mantenha o anonimato.
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
O órgão responsável pela apuração de denúncias é o Comitê de Auditoria, que analisará e deliberará
sobre as denúncias recebidas considerando-se o seu grau de criticidade, sempre zelando pelo sigilo
e, importância dada a respectiva denúncia.
c.

procedimentos adotados pela Companhia em processos de fusão, aquisição e

reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas
irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
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Observamos todos os procedimentos e dispositivos previstos na legislação e regulamentação
societária aplicável, quando da realização de processos de fusão, aquisição e reestruturação societária
nos envolvendo. Adicionalmente, adotamos como prática a contratação de assessores legais externos
para nos auxiliar no processo e realizar a auditoria legal, que inclui áreas como as de direito civil,
contratual, regulatória, compliance, trabalhista, tributária, dentre outras, nos casos em que a operação
societária envolve sociedade não integrante do grupo a que pertencemos.
d.

caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas

para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido.
Não aplicável, tendo em vista que nosso Código de Ética e Conduta estabelece regras, políticas,
procedimentos e práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados
contra a Administração Pública.
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Data de Constituição do Emissor

28/09/2016

Forma de Constituição do Emissor

Fomos constituídos sob a forma de sociedade limitada.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve histórico
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Lavvi” ou “Companhia”) foi constituída em 2016, tendo
como sócios a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Cyrela”), a RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RH”), com participação de 45% do capital social da Companhia
para cada um dos mencionados acionistas e o Sr. Moshe Horn, com participação dos 10%
remanescentes do capital social da Companhia.
A Companhia atua na incorporação e construção de empreendimentos imobiliários residenciais e não
residenciais para os segmentos médio, médio-alto e alto padrão localizados na capital de São Paulo.
Controlada pela família Horn, a Lavvi tem como missão construir empreendimentos de excelência,
com a finalidade de ajudar os seus clientes a realizar sonhos de uma vida melhor, com mais qualidade,
conforto, lazer e bem-estar. Liderada pelo Sr. Ralph Horn, a Lavvi possui profissionais com mais de 40
anos de experiência, com profundo conhecimento técnico, habilidades e experiência. A Lavvi foi
responsável por diversos lançamentos bem-sucedidos no segmento imobiliário, com especial
destaque nas vendas dos empreendimentos Movva, Palazzo, Vitrali e Nativ Tatuapé Gardens.
A Lavvi é uma incorporadora e construtora que apresenta uma das maiores margens de lucro do setor
imobiliário considerando empresas listadas na B3 (com base nas informações públicas dispobililizadas
pelas companhias do setor referentes ao ano de 2019)1, contando com um dos maiores ROAE23 (27,1%
em 30 de junho de 2020 e 31,3% em 31 de dezembro de 2019) e margem líquida4 (30,8% em 30 de
junho de 2020 e 24,1% em 31 de dezembro de 2019), conforme descritos no item 3.2 deste Formulário
de Referência.
Atuando desde 2016 no mercado de empreendimentos residenciais e não residenciais, a Companhia
conta com 8 empreendimentos, com 1.963 unidades lançadas, totalizando aproximadamente 130
mil m² de área privativa útil e R$1,1 bilhão de Valor Geral de Vendas (VGV)5 bruto na base 100%.
Ademais, a Companhia dispõe, na data deste Formulário de Referência 299 mil m² de área privativa
para a construção de 9 novos empreendimentos na região metropolitana de São Paulo, os quais
totalizam aproximadamente R$2,69 bilhões de VGV na base 100%.

1

Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes
companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec, Trisul e Cyrela.
2 ROAE (Return Average on Equity) é o lucro (prejuízo) líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado
pela média entre o Patrimônio Líquido do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da
Companhia. Outras empresas podem calcular a ROAE de maneira diferente da utilizada pela Companhia. Para
mais informação sobre o ROAE, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
3 Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes
companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec, Trisul e Cyrela.
4 Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes
companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec, Trisul e Cyrela.
5 Valor Geral de Vendas (VGV) refere-se ao valor total obtido ou que poderá ser obtido com a venda da totalidade
das unidades lançadas de um empreendimento imobiliário a um preço de lançamento pré-determinado. Dessa
forma, o VGV é, portanto, uma estimativa e não pode ser atingido ou ultrapassado, podendo diferir
significativamente do valor das vendas reais contratadas (que corresponde ao total de vendas estabelecido em
todos os contratos de venda de unidades durante um determinado período, incluindo unidades lançadas), sendo
que a quantidade de unidades totais vendidas pode ser diferente da quantidade de unidades lançadas e/ ou o
preço de venda contratado por unidade pode ser diferente do preço de lançamento.
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Em 2 de janeiro de 2020, foi realizado um aumento de capital na Lavvi, no montante de
R$61.513.112,00, o qual foi integralmente subscrito por seus sócios controladores, RH e Cyrela,
conferindo ao seu capital, as quotas da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda., representativas
de 50,98% de seu capital social (“SPE Vinson”).
A SPE Vinson é um complexo residencial do empreendimento denominado “Praças da Cidade”, com
área privativa em torno de 127,5 mil m² e um VGV6 de R$868 milhões. Esse complexo residencial já
teve 2 fases concluídas, havendo ainda 3 outras fases para lançamento. Para mais informações sobre
o aumento de capital da Companhia e a SPE Vinson, vide os itens 8.1, 15.7 e 17.2 deste Formulário de
Referência.
Em 19 de junho de 2020, foi aprovada, em assembleia geral extraordinária, a transformação da Lavvi
em sociedade anônima, bem como a submissão de pedido de registro de companhia aberta, como
emissor categoria A”. Em 08 julho de 2020, foi protocolizado o pedido de registro de oferta pública
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia perante a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.

6

Valor Geral de Vendas (VGV) corresponde ao Valor Geral de Vendas obtido ou a ser obtido pela Companhia na venda de todas as unidades de
um determinado empreendimento imobiliário, a preço pré-determinado no lançamento.
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7.

Atividades do emissor

7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
A Lavvi é uma incorporadora e construtora que apresenta uma das maiores margens de lucro do setor
imobiliário considerando empresas listadas na B3 (com base nas informações públicas dispobililizadas
pelas companhias do setor referentes ao ano de 2019)1, contando com um dos maiores ROAE23 (27,1%
em 30 de junho de 2020 e 31,3% em 31 de dezembro de 2019) e margem líquida4 (30,8% em 30 de
junho de 2020 e 24,1% em 31 de dezembro de 2019), conforme descritos no item 3.2 deste Formulário
de Referência.
Atuando desde 2016 no mercado de empreendimentos residenciais e não residenciais, a Companhia
conta com 8 empreendimentos, com 1.963 unidades lançadas, totalizando aproximadamente 130
mil m² de área privativa útil e R$1,1 bilhão de Valor Geral de Vendas (VGV)5 bruto na base 100% e 71%
de stake médio nos empreendimentos lançados. Ademais, a Companhia dispõe, na data deste
Formulário de Referência, de aproximadamente 299 mil m² de área privativa para a construção de 9
novos empreendimentos na região metropolitana de São Paulo, os quais totalizam aproximadamente
R$2,69 bilhões de VGV na base 100%.
Impulsionada pela a família Horn, que atua no setor imobiliário há mais de 50 anos, a Lavvi reúne a
expertise imobiliária da Cyrela e a capacidade comercial de seu corpo executivo atual, encabeçado
por Ralph Horn. Ralph iniciou sua trajetória no setor imobiliário em 1987, trabalhando por 13 anos na
Cyrela. Durante esse período, trabalhou nas áreas financeira e comercial, tendo a oportunidade de
trabalhar diariamente com o Sr. Elie Horn. Participou ativamente do crescimento da Cyrela, sendo nos
últimos quatro anos o diretor responsável pelo desenvolvimento de produtos, aquisição de terrenos
e corpo de vendas da empresa. No ano de 2000, Ralph recebeu uma proposta para se tornar sócio da
Mac Empreendimentos (“Mac”).
Entre 2000 e 2016, já na Mac, Ralph foi o sócio responsável pelas áreas de Terrenos,
Incorporação,Marketing e Vendas. A Mac, entre 2006 e 2016, lançou 49 empreendimentos,
residenciais e comerciais, compondo um total de aproximadamente 11,0 mil unidades e 1,0 milhão
de m² de área privativa útil entregue. Abaixo podemos ver alguns desses dados operacionais no
1

Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes
companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec, Trisul e Cyrela.
2 ROAE (Return Average on Equity) é o lucro (prejuízo) líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado
pela média entre o Patrimônio Líquido do Exercício atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da
Companhia. Outras empresas podem calcular a ROAE de maneira diferente da utilizada pela Companhia. Para
mais informação sobre o ROAE, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
3 Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes
companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec, Trisul e Cyrela.
4 Conforme informações públicas disponíveis nos websites de Relações com Investidores das seguintes
companhias listadas na B3: Helbor, Even, Eztec, Trisul e Cyrela.
5 Valor Geral de Vendas (VGV) refere-se ao valor total obtido ou que poderá ser obtido com a venda da totalidade
das unidades lançadas de um empreendimento imobiliário a um preço de lançamento pré-determinado. Dessa
forma, o VGV é, portanto, uma estimativa e não pode ser atingido ou ultrapassado, podendo diferir
significativamente do valor das vendas reais contratadas (que corresponde ao total de vendas estabelecido em
todos os contratos de venda de unidades durante um determinado período, incluindo unidades lançadas), sendo
que a quantidade de unidades totais vendidas pode ser diferente da quantidade de unidades lançadas e/ ou o
preço de venda contratado por unidade pode ser diferente do preço de lançamento.
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período de 2006 a 2016 e:

Vale lembrar que em 2006, mais uma vez acreditando na parceria, a Cyrela se torna sócia da referida
empresa, com 50% do capital social da Mac. Por fim, corroborando o alinhamento de longo prazo e
de compartilhamento de expertise, o atual Conselho de Administração é composto por seis membros,
sendo três membros da família Horn, um Diretor da Cyrela e dois membros independentes, com vasta
experiência profissional nos setores imobiliários e financeiros.
A Lavvi é uma companhia familiar, onde predomina o sentimento de dono e foco nas operações e
resultados. Possuímos como principais pilares:
•

Satisfação dos clientes: A satisfação de nossos clientes é prioridade na condução
de nossos negócios e o recurso mais poderoso para fortalecimento da nossa marca.
A nossa meta é sempre ver o cliente satisfeito. Para atingir este objetivo, buscamos
sempre adquirir terrenos em áreas mais procuradas pelos clientes e que trarão bons
resultados para a Companhia, considerando o local que melhor se adeque ao perfil
do cliente que pretendemos vender a unidade, priorizando proximidade a parques,
comércio e meios de transporte. Durante o período de obras do empreendimento,
contamos com uma equipe focada em atendimento ao cliente por meio de um
sistema CRM6. Como parte da experiência de compra, temos um departamento de
personalização que permite cada cliente alterar os acabamentos de sua unidade
conforme a sua vontade. No pós-obra, buscamos nos certificar através de pesquisas
de que o produto entregue está em excelentes condições de uso, o que
denominamos de “Padrão Lavvi”.

•

Rentabilidade: Desde a sua constituição, em 2016, a Lavvi lançou oito
empreendimentos, possuindo Margens Brutas Ajustadas de 41,5% em 30 de junho
de 2020 e 32,6% em 30 de junho de 2019. Nos exercícios de 2019, 2018 e 2017, as

6

Costumer Relationship Management ou sistema de gestão de relacionamento com o cliente.
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Margens Brutas Ajustadas atingiram 33,8%, 30,2% e 22,1%, respectivamente. O ROAE
da Companhia encerrou 30 de junho de 2020 em 27,1%. Esse resultado se deve a um
conjunto de fatores, dos quais podemos destacar: escolha do terreno em localizações
prime dentro de cada bairro em que os empreendimentos são realizados, projetos
diferenciados e altos padrões de acabamento, o que nos permite agregar maior valor
ao produto.
No quadro abaixo, destacamos os principais indicadores financeiros e operacionais em referência às
demonstrações financeiras combinadas do Grupo Lavvi (para mais detalhes sobre as nossas
demonstrações financeiras combinadas, ver item 10.9 deste Formulário de Referência):

(Em milhares de reais, exceto %)

Período de seis meses
findo em 30 de junho de

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

Receita Operacional Líquida

93.743

118.362

268.179

186.000

72.048

Lucro Bruto

38.537

38.411

90.166

55.733

15.806

Margem Bruta

41,1%

32,5%

33,6%

30,0%

21,9%

Lucro (prejuízo) Líquido

28.834

24.726

64.673

35.013

(1.206)

Margem Líquida

30,8%

20,9%

24,1%

18,8%

-1,7%

Lucro Bruto Ajustado¹

38.889

38.578

90.742

56.188

15.896

Margem Bruta Ajustada²

22,1%

41,5%

32,6%

33,8%

30,2%

Ajustado3,8

31.070

26.507

69.802

37.448

(762)

Margem EBTIDA Ajustado4,8

33,1%

22,4%

26,0%

20,1%

-1,1%

Dívida (Disponibilidade) Líquida5,8

13.972

(8.201)

(12.028)

(22.447)

(15.486)

Dívida Bruta5,8

51.617

31.088

64.472

15.702

3.218

27,1%

27,9%

31,3%

24,0%

-1,0%

20,3%

70,0%

74,0%

78,0%

54,4%

EBTIDA

ROAE6
Venda Sobre Oferta

(VSO)7

1 Lucro Bruto Ajustado: O Lucro Bruto Ajustado é uma medida não contábil utilizada pela companhia que é calculado através do Lucro Bruto da Companhia adicionado
dos custos financeiros dos financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos conforme a proporcionalidade das
unidades vendidas. O Lucro Bruto Ajustado não é uma medida de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS, portanto, não é uma
medida alternativa aos resultados e não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular o Lucro Bruto Ajustado e Margem Bruta Ajustada de maneira
diferente da Companhia. Para mais informações e a reconciliação do Lucro Bruto Ajustado, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.
2 Margem Bruta Ajustada: A Margem Bruta Ajustada é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a Receita Operacional Líquida. Para mais informações e
o cálculo da Margem Bruta Ajustada vide item 3.2 deste Formulário de Referência.
3 EBITDA Ajustado: O EBITDA é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012
(“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras, e consiste no lucro (prejuízo) líquido acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas
de imposto de renda e contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado é calculado através do EBITDA adicionado
dos custos dos encargos financeiros no que tange sobre os financiamentos à produção os quais são capitalizados nos custos dos imóveis vendidos e reconhecidos
conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a Margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão entre o EBITDA Ajustado e a Receita
operacional líquida. O EBITDA Ajustado e a margem EBITDA Ajustado não são medidas de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS
e não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, portanto, não é uma medida alternativa aos resultados ou fluxos de caixa e não possui significado
padrão. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente da Companhia. Para mais informações e a reconciliação do EBITDA Ajustado, vide
item 3.2 deste Formulário de Referência.
4 Margem EBITDA Ajustado: A Margem EBITDA Ajustado consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida da Companhia. Para
mais informações e o cálculo da Margem EBITDA Ajustada, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.
5 Dívida (Disponibilidade) Líquida: A Dívida (Disponibilidade) Líquida equivale à Dívida Bruta (soma de empréstimos, financiamentos, financiamento por arrendamento
circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Para mais informações sobre a Dívida (Disponibilidade)
Líquida, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.
6 ROAE: O ROAE (Return on Average Equity) é o lucro líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela média entre o Patrimônio Líquido do Exercício
atual com o Patrimônio Líquido do Exercício anterior) da Companhia. O ROAE não é uma medida contábil reconhecida 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) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o ROAE de maneira diferente da Companhia. Para mais informações sobre o ROAE, vide item
3.2 deste Formulário de Referência.
7 VSO: O VSO (venda sobre oferta) é a venda líquida dividido pelo estoque do período anterior mais as unidades lançadas do período.
8 Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/NBC TG 06(R2)
emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as
informações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/NBC TG 06(R2).
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Resultados financeiros:
Podemos observar o crescimento da Lavvi ao longo dos anos conforme índices financeiros
apresentados acima. Acreditamos que isso se deve principalmente à qualidade e localização dos
produtos que a empresa oferece no mercado e a velocidade de vendas que realizamos nos nossos
lançamentos. Além disso, encerramos o primeiro semestre de 2020 com índice de alavancagem de
5,25%, representado pela dívida líquida sobre o patrimônio líquido.
Nossos pontos fortes
•

Terrenos e inteligência de mercado: Acreditamos que comprar terreno é uma arte. Envolve
conhecer todos os bairros de São Paulo nos seus mínimos detalhes. Acreditamos que um
terreno bem comprado é o principal caminho para o sucesso. Antes de comprar um terreno,
fazemos questão de andar pelo bairro, entender a sua sociologia, conhecer os seus comércios
e funcionamento para então tomar a decisão correta. Além disso, fazemos questão de visitar
todos os empreendimentos concorrentes do local, entender seus acertos ou erros para então
definir com segurança o caminho a ser seguido.
Nossa equipe é composta atualmente por executivos com ampla experiência no mercado de
terrenos, tendo passagens por empresas como Mac e Cyrela. Além disso, temos três membros
da família Horn diretamente envolvidos no departamento de terrenos, que participam
ativamente de toda negociação de terrenos e é neste aspecto que acreditamos ter nosso
principal diferencial.
É importante frisar que, antes de iniciar uma negociação, escolhemos o terreno de forma
criteriosa, sempre pensando em trazer um diferencial para o nosso cliente, tanto em termos
de localização como de produto. Trabalhamos ativamente na prospecção de terrenos,
buscamos manter relacionamentos assíduos com corretores de imóveis para acompanhar as
melhores oportunidades de negócios.

•

Incorporação – “O Projeto”: Para a grande maioria das pessoas, a compra de um imóvel é
a realização de um sonho. Buscamos sempre elaborar projetos inteligentes com objetivo de
superar a expectativa dos nossos clientes. Com um projeto diferenciado, conseguimos, ao
mesmo tempo, deixar nosso cliente satisfeito e aumentar a rentabilidade dos nossos
acionistas. Ao desenvolver o projeto, buscamos nos atentar em cada detalhe do
empreendimento. Nosso mercado é artesanal, entendemos cada projeto como único e o
cliente quando visita o nosso plantão de vendas sente isso.
Durante a elaboração de um projeto, buscamos sempre trazer referências internacionais de
áreas comuns, fachada e decoração para nos inspirar e nos diferenciar do mercado local.
Acompanhamos as tendências mundiais para que possamos sempre oferecer o que tem de
melhor para o nosso cliente. Nosso time de engenharia acompanha todo o desenvolvimento
do projeto, visando manter o custo de obra dentro do estimado para cada projeto.

•

Engenharia: Ter uma equipe própria de engenharia é uma grande vantagem competitiva no
setor imobiliário. Esse fator nos permite ter um orçamento de referência da obra, antes
mesmo da compra do terreno, tendo assim um melhor controle de toda a operação, além de
não termos que arcar com todos os custos relativos à contratação de uma construtora para
conduzir nossas obras.
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Nossa equipe de engenharia é formada por profissionais com vasta experiência em
operações, planejamento, suprimentos, projetos e assistência técnica de empreendimentos.
A equipe multidisciplinar é formada por profissionais provenientes de grandes players de
mercado. A direção técnica da área conta com experiência adquirida de mais de 1,3 milhões
de m² de edificações planejadas e mais de 600 mil m² construídos em seu portfólio, além de
atuação em assistência técnica e desenvolvimento de projetos industriais e comerciais.
Todas as nossas obras são elaboradas com rígidos padrões de qualidade, a qual acreditamos
gerar produtividade e retornos aos empreendimentos realizados.
Além disso, nossa sociedade com a Cyrela nos permite ter melhores condições com relação
aos custos de materiais e mão de obra, além da possibilidade de trabalhar com os melhores
fornecedores, que veem a Lavvi como parte de um grande grupo econômico e sólido.
•

Vendas: o departamento de vendas é o setor no qual dedicamos os nossos maiores esforços,
com o objetivo de vender grande parte ou a totalidade das unidades do empreendimento
em seu lançamento. A celeridade nas vendas reduz os custos do empreendimento,
especialmente, com despesas de marketing e de captação, e, consequentemente, nos permite
capturar maior rentabilidade.
Acreditamos que a velocidade de vendas apresentada hoje pela LAVVI se deve principalmente
pela forma como o departamento é estruturado. Para vender nossos empreendimentos,
contamos hoje com a Lior, nossa corretora própria, que é uma empresa de vendas criada para
atender exclusivamente a Lavvi. Em 2019, a Lior foi responsável por 50,75% do total das nossas
vendas. Ainda, para complementar a força de vendas dos nossos principais projetos,
contamos com corretores da Seller, empresa de vendas da Cyrela.
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Existem dois fatores que são essenciais para uma venda e que são feitos por nós com extrema
dedicação:
(i)

Atração do cliente: nossa estratégia se baseia em montar uma base sólida
de corretores para trabalhar em nossos stands de vendas, o que nos permite
monitorar a condução dos trabalhos e realizar treinamentos diários para que
o corretor entenda o nosso produto e consiga passar as informações corretas
para os clientes. Com a segurança de ter uma equipe bem treinada,
investimos na divulgação do produto em três principais frentes: (i) pontos de
captação, onde marcamos presença nos principais pontos do bairro
(comércios, conveniências, parques, dentre outros), (ii) ofertas via telefone
focadas em clientes potenciais, e (iii) campanhas via Internet.

(ii)

Encantamento do cliente: Buscamos montar stands com o mais alto padrão
de qualidade para poder transmitir experiência de aquisição do “Padrão
Lavvi”. O fechamento das vendas é realizada pelos gerentes dos stands, com
atendimento personalizado, pois acreditamos que um bom vendedor faz
toda a diferença. O nosso acionista e Diretor de Vendas, Moshe Horn, é
presença constante nos plantões de venda dos nossos empreendimentos.
Moshe é responsável por coordenar todas as atividades do plantão,
supervisionar e, em especial, participar da experiência de compra dos nossos
clientes, realizando, sempre que possível, um atendimento pessoal.

•

Financeiro: A Companhia conta com o SAP, um sistema reconhecido internacionalmente para
gestão financeira e contábil. Além disso, a Lavvi possui um portal exclusivo para acesso de
clientes, permitindo ao cliente consultar sua posição financeira, emitir boletos, antecipar
parcelas, dentre outros procedimentos. Nosso fluxo de caixa é motivo de constante atenção.
Buscamos analisar todos os fluxos financeiros da Companhia de forma recorrente, analisando
individualmente cada empreendimento, de forma a assegurar um crescimento sustentável. A
Companhia procura manter um nível de alavancagem conservador.
Além disso, a celeridade na venda de nossos empreendimentos, combinada com uma alta
antecipação do valor total do apartamento pelo cliente durante o período de obras, conforme
gráfico abaixo, reduz a nossa necessidade de financiamento para execução das obras. Em 30
de junho de 2020, possuíamos uma linha de crédito de SFH no montante de R$225,9 milhões
contratada com bancos, sendo que a Companhia encerrou o primeiro semestre de 2020 sem
dívidas dessa natureza.
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Fluxo de Recebimento - Vendas Realizadas
Abaixo apresentamos tabela contendo o fluxo de recebimento sobre as vendas realizadas de
alguns dos nossos empreendimentos imobiliários lançados até 30 de junho de 2020:

Empreendimento

% Ato(1)

% Durante a
Obra(2)

% Financiamento(3)

Palazzo

12,04%

41,49%

46,46%

Vitrali

17,62%

44,64%

37,74%

Nativ

12,03%

41,19%

46,78%

One Park

28,80%

43,24%

27,96%

(1) percentual da parcela de sinal recebida e de contratos quitados à vista.
(2) percentual das parcelas recebidas e a receber durante a obra.
(3) percentual da parcela a ser financiada pelo cliente com o banco.

•

Pessoas: Nossa equipe é formada por profissionais que possuem vasta experiência no setor.
Nossos administradores possuem mais de 30 anos de atuação no segmento imobiliário e,
como consequência, entendemos que possuem amplo conhecimento de nossos mercados e
clientes, capacidade de planejamento, disciplina e foco na melhoria constante de nossos
resultados e do nosso modelo de negócio. Procuramos contratar os melhores profissionais
do mercado em termos de formação, energia e perfil empreendedor, de modo a perpetuar
nossa cultura. Acreditamos oferecer pacotes de remuneração atraentes para nossos principais
executivos, fortemente ancorados em incentivos de longo prazo e alinhados com os
interesses dos acionistas.
Nossa administração conta com três gerações da família Horn, cujo sobrenome é referência
no mercado imobiliário. O Sr. Elie Horn, pioneiro da família, é o presidente do Conselho de
Administração da Cyrela, cargo que também ocupa em nossa Companhia. Por sua vez, o Sr.
Ralph Horn ocupa o cargo de diretor presidente e ainda conta com a presença de seu irmão
e seu filho no dia a dia da empresa.
Por fim, acreditamos que o bom ambiente de trabalho, reconhecimento dos nossos
colaboradores alinhados com metas claras e objetivas, fazem com que nossos profissionais
“vistam a camisa” e se dediquem para o nosso crescimento.
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O foco contínuo e a aplicação constante das métricas acima nos permitiram ter excelentes
resultados nos empreendimentos já lançados, conforme demonstrado no quadro abaixo:

*A Margem Bruta é calculada pela divisão do lucro (prejuízo) bruto pela receita líquida.
Mercado de atuação e estratégia da empresa:
Atuamos hoje com foco principal nos setores de médio e alto padrão, tendo seus empreendimentos
100% localizados na cidade de São Paulo. Temos como meta de sempre, independente do bairro em
que estamos atuando, entregar um empreendimento que se destaque na região, seja por meio de
uma localização prime ou por meio de um produto diferenciado. Como exemplo disso, podemos citar
o Nativ Tatuapé Garden Club, empreendimento de médio padrão que foi sucesso de vendas, cuja
totalidade das unidades liquidas de permuta foi vendida no período de oito meses contados a partir
do seu lançamento. Na linha de alto padrão, podemos destacar o One Park Perdizes. Outro
empreendimento, o Vitrali Moema teve como diferencial sua localização a 20 metros de uma estação
de metrô.
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Acreditamos que, com a diminuição na taxa de juros do Brasil, conforme índice de referência do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (“Selic”) divulgada pelo Banco Central do Brasil, os
clientes poderão aumentar seu poder de compra. Nossa meta hoje é aumentar a presença nos
mercados que atuamos e usufruir desse potencial aumento de demanda do mercado imobiliário.
Para continuar na atual linha de crescimento, possuímos, na data deste Formulário de Referência,
banco de terrenos (landbank) no valor estimado de R$2,69 bilhões, com preços de terreno já travados
e localizados 100% em São Paulo.
Oportunidade. Além do segmento de médio padrão, pretendemos ampliar empreendimentos
imobiliários voltados para o segmento de luxo. Acreditamos que esse mercado possui grande
perspectiva de crescimento, sendo formado por pessoas com maior poder aquisitivo e que valorizam
imóveis personalizados, assinados por grifes e designers internacionais e que nos proporcionam
maiores margens de resultado. Para este segmento, possuímos, na data deste Formulário de
Referência, um terreno de aproximadamente 5.000m², localizado em Moema. Conta com um VGV
bruto de R$563,0 milhões.
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Impactos do COVID-19 em nossas atividades
A pandemia do COVID-19 e as medidas de distanciamento social tomadas a partir de março de 2020
em todo o território nacional como forma de conter a disseminação do COVID-19 afetaram
(principalmente na diminuição das vendas nos meses de março e abril, assim como o adiamento de
um lançamento que seria realizado no primeiro semestre) e podem continuar a afetar os nossos
negócios, condição financeira, resultados das operações e os nossos fluxos de caixa. Como forma de
diminuir os impactos do COVID-19 em nossas operações, adotamos uma série de medidas
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administrativas e operacionais envolvendo nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Para mais
informações sobre essas medidas, vide item 3.9 deste Formulário de Referência.
Por se tratar de fato sem precedentes na história recente das epidemias, ainda é incerto prever a
extensão dos danos causados em âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Na data deste
Formulário de Referência além das ponderações feitas nos itens 3.9, 4.1, 7.1, e 10.9 deste Formulário
de Referência, não é possível assegurar a extensão dos impactos da COVID-19, tampouco não é
possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos,
tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da nossa
Companhia continuar operando nossos negócios.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
a.

Produtos e serviços comercializados

A Companhia possui apenas um segmento operacional (incorporação e venda de imóveis), conforme
divulgado nas demonstrações financeiras da Companhia. Para maiores informações sobre produtos
e serviços comercializados pela Companhia, vide item 7.1. deste Formulário de Referência.
b.

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor

Período de seis meses
findo em 30 de junho

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

de 2020
(em R$ milhões,
exceto %)
Receita Operacional
Líquida

c.

2019
% do

R$

total

93,7

100%

% do

R$

total

193,8

100%

2018
% do

R$

total

84,7

100%

2017
R$

% do total

10,1

100%

Lucro Bruto resultante do segmento e sua participação no Lucro Bruto do emissor

Período de seis meses
findo em 30 de junho

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

de 2020
(em R$ milhões,
exceto %)
Lucro Operacional
Bruto

R$

38,5

2019
% do
total
100%

R$

69,3

528

% do
total
100%

2018
R$

26,5

% do
total
100%

2017
R$

% do total

3,2

100%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
a. Características do processo de produção
O processo de produção da Lavvi é verticalizado, contando com a presença constante dos acionistas
em todos os departamentos da Companhia. O fluxo de produção da Companhia se inicia no
momento da aquisição do terreno até a entrega da unidade do empreendimento para o cliente final.
Como principais atividades da Companhia nesse processo, podemos destacar: (i) aquisição do
terreno; (ii) desenvolvimento e legalização do projeto (a qual contempla a elaboração do projeto,
obtenção das licenças, alvarás e aprovações governamentais necessárias e construção do
empreendimento); (iii) comercialização das unidades e (iv) entrega do empreendimento.
Temos como objetivo ter sempre todos os departamentos da Companhia alinhados e com o mesmo
objetivo, a fim de manter uma qualidade contínua, satisfazer o cliente e buscar o maior retorno
possível para nossos acionistas.
O foco da Companhia hoje são os segmentos de médio, alto padrão e luxo. Segmentamos nossas
unidades da seguinte forma:
Médio Padrão

unidades com preço final variando entre R$400 mil a R$800 mil.

Médio/Alto Padrão

unidades com preço final variando entre R$800 mil a R$1,2 milhões.

Alto Padrão:

unidades com preço final variando entre R$1,2 milhões a R$3 milhões.

Luxo

unidades com preço final acima de R$3 milhões.

(i)

Aquisição de terrenos:

A Lavvi investe grande parte do seu tempo na aquisição de terrenos para a construção de
empreendimentos, pois acreditamos ser esse um dos principais fatores de sucesso de uma empresa
do nosso setor. Conseguir comprar um bom terreno é ter uma vantagem competitiva em relação aos
nossos concorrentes. Contamos com a participação direta de membros da família Horn no
departamento pois acreditamos que esta fase é fundamental no sucesso da Companhia. Com isso,
conseguimos obter maior agilidade, decisões assertivas e melhor identificação de oportunidades.
Podemos dividir a aquisição de um terreno em três etapas:


Avaliação do terreno: 兟 Avaliação do terreno: Realizamos reuniões semanais com todos os
membros do departamento de novos negócios a fim de identificar quais terrenos foram
oferecidos por corretores e quais terrenos nossos compradores levantaram através de
prospecção ativa. Avaliamos cada um desses terrenos no detalhe e escolhemos em qual das
opções iremos focar nossos esforços. A análise para aquisição de um terreno inclui dados
técnicos, financeiros e mercadológicos. Sempre que decidimos trabalhar a compra de um
terreno, fazemos questão de ir até o local, conhecer as ruas do entorno, o bairro em seus
detalhes, comércios locais, moradores, dentre outros. Essa etapa do processo é fundamental
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para a escolha correta do terreno e para a escolha do produto que será desenvolvido nele.
Buscamos sempre trabalhar terrenos próximos a transportes públicos, parques, comércios,
com o objetivo de agregar um maior valor para o cliente final.


Análise Técnica: Após escolher qual terreno trabalhar e iniciar as negociações com o(s)
proprietário(s) do terreno em questão, começamos a trabalhar a parte técnica do terreno.
Nesse momento, o departamento de novos negócios em parceria com a área de engenharia,
analisa todos os detalhes do terreno para ter certeza de que não teremos problemas de
implantação do projeto, dentre eles: contaminação, vegetação, restrição de altura no
empreendimento a ser erigido, dentre outros.



Jurídico: ao comprar o terreno, é extremamente importante avaliar se estamos realizando
uma compra segura, de forma que conduzimos uma auditoria para verificar a documentação
e identificar eventuais restrições e/ou impedimentos para a aquisição do imóvel.
Normalmente incluímos nos contratos de compra de um terreno cláusulas resolutivas que
envolvem a análise da documentação do vendedor e do imóvel, o que nos permite ter certeza
de que estamos fazendo uma compra segura.

A companhia possui, em 30 de junho de 2020, banco de terrenos (landbank) no valor estimado de
R$2,69 bilhões, com preços de terreno já travados e localizados na cidade de São Paulo próximos a
estações de metrô. A localização dos nossos terrenos pode ser conferida no mapa abaixo:

Mais detalhes sobre nosso banco de terrenos (landbank) a seguir:
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(ii)

Desenvolvimento e Legalização do Projeto:

Após a definição e aquisição do(s) terreno(s), iniciam-se os trabalhos para o desenvolvimento do
projeto. Essa é uma etapa primordial, na qual a Companhia acredita conseguir mostrar para os
clientes o seu diferencial em relação aos concorrentes por meio das áreas comuns e padrão de
acabamento oferecido.
Ao iniciar cada projeto, primeiramente desenvolvemos diversas opções de numéricos e de
implantações para analisar qual o tipo de unidade a ser construída no local e como o futuro prédio
irá se encaixar no terreno. Com isso, conseguimos ter a certeza de que estamos extraindo o maior
potencial possível do terreno e que vamos entregar o melhor resultado possível para o cliente.
Definida a implantação, quantidade e tamanho das unidades, partimos para as áreas comuns. Nesse
momento, contratamos escritórios de design, arquitetura e paisagismo para atuar ao nosso lado e
desenvolver produtos diferenciados que supere as expectativas do nosso público-alvo. Cada área
comum do prédio é analisada a fundo para que seja possível ter o melhor aproveitamento, decoração
e acabamentos. Temos certeza de que caprichar e se diferenciar nos “detalhes” faz o produto ter um
maior valor agregado, deixando o cliente satisfeito e consequentemente , atraindo novos clientes e
aumentando a rentabilidade aos nossos acionistas, em decorrência do aumento das vendas.
É importante ressaltar que, a partir do momento que temos um estudo preliminar do projeto, já
iniciamos um trabalho junto à prefeitura municipal competente de licenciamento do projeto.
Acompanhamos cada etapa desse processo, inclusive contratando consultores terceirizados, para que
seja possível obter as aprovações devida. Lançar rápido é uma grande vantagem competitiva e algo
que sempre vamos buscar.
Por fim, vale ressaltar que toda a etapa de desenvolvimento do projeto é acompanhada de perto pela
área engenharia para termos certeza de que é possível executar o planejado e ao mesmo tempo
controlar os custos, que são variados no decorrer do projeto.
Simultaneamente aos processos para o registro da incorporação, duas importantes etapas também
ocorrem. A primeira é que definimos as instituições financeiras com as melhores taxas e condições
de atendimento às nossas necessidades e às de nossos clientes. E a segunda é que reconstruímos o
estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto para o adaptarmos ao lançamento. Esse
estudo é parte importante para nortear e indicar às condições do lançamento do empreendimento.
Neste, é levado em consideração a forma como o terreno foi adquirido, as condições de
financiamento do mercado, condições de inadimplência histórica e diversos outros indicadores. Ao
concluir esse estudo, ele será apresentado aos membros da administração e equipes técnicas, para
ser debatido e aprovado. Somente após concluirmos todas essas etapas é que damos início à
comercialização das unidades, geralmente seis meses antes do início das obras.
Engenharia:
Contamos com uma equipe de profissionais de engenharia com vasta experiência no setor, englobando
todas as partes do processo de construção, tais como: operações, planejamento, suprimentos, projetos e
assistência técnica. A direção técnica da Companhia conta com experiência adquirida de mais de 1,3
milhão de m² em edificações planejadas e mais de 600.000m² construídos em seu portfólio, além de
atuação em assistência técnica e desenvolvimento de projetos industriais e comerciais.
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Com relação à equipe engenharia, temos as seguintes características como principais pontos fortes
do departamento:
Planejamento: Ao iniciar uma obra temos o cronograma diário das etapas necessárias e do valor a
ser despendido para cada uma delas. Acompanhamos todo o processo com muita frequência para
ter certeza de que a obra será entregue dentro do prazo, com a qualidade desejada, e que os custos
não saiam do planejado. Além disso, buscamos sempre trabalhar na padronização de orçamentos,
produzindo parâmetros e atualizando o histórico da empresa, o que nos ajuda a ter mais eficiência e
agilidade em projetos futuros. Vale ressaltar que a parte financeira do departamento de engenharia
está inserida no sistema SAP, o que nos permite ter um excelente controle de todo o processo.
Projetos: Os projetos executivos são desenvolvidos em parceria com profissionais especializados em suas
áreas de atuação (França & Associados - Estrutura, Consultrix – Fundações; Gera Engenharia – Instalações;
SPHE – Instalações; Zaclis Falconi – Fundações; dentre outros), sob a supervisão e coordenação da Lavvi,
buscando o desenvolvimento de belos projetos, aliados a viabilidade esperada. Vale ressaltar que antes de
iniciado cada projeto, são formalizados contratos com cada um dos fornecedores e que 100% dos nossos
projetos foram entregues dentro do prazo legal do orçamento pré-definido1.
Operações: Na área de operações, valorizamos o controle de qualidade e segurança do trabalho e
atuamos na produção controlada de resíduos, visando a entrega de um produto alinhado a todas as
normas vigentes.
Suprimentos: Acreditamos que nosso know how e relacionamento com a Cyrela, sociedade que
integra o nosso grupo de controle acionário, gera uma grande vantagem competitiva em relação a
suprimentos. Temos trabalhado nas últimas obras com os principais fornecedores do mercado
Trabalhamos, inclusive, validando e desenvolvendo novos fornecedores, sempre atentos às
especificações, prazos, normas técnicas e custos dos empreendimentos. Acreditamos que uma gestão
forte em suprimentos é ponto chave para o bom andamento das obras.
As obras são iniciadas em média entre 7 e 9 meses após os lançamentos, de acordo com o sucesso
de vendas alcançado em cada empreendimento lançado, sendo que o prazo de entrega fica em torno
de 24 a 36 meses.
b.

Características do processo de distribuição

Comercialização
Após a obtenção do registro do memorial de incorporação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, iniciam-se as ações de publicidade do empreendimento, como prevê a legislação em
vigor.

1

Considerando os projetos em que a construção foi liderada pela Lavvi.

533

PÁGINA: 129 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Um dos maiores esforços da Companhia é nesta área de comercialização. O primeiro passo é
conscientizar os corretores a respeito do produto que estamos oferecendo, mostrar seus diferenciais,
e fazer com que eles “vistam a camisa do produto” com o objetivo de realizar a venda para o cliente
final. Como dito acima, a velocidade de vendas apresentada hoje pela LAVVI se deve principalmente
pela forma como o departamento é estruturado. Para vender nossos empreendimentos, contamos
hoje com a Lior, nossa corretora própria (house), que é uma empresa de vendas criada para atender
exclusivamente a Lavvi. A Lior conta hoje com, aproximadamente, 8 gerentes de vendas e mais de
300 corretores associados à empresa, tendo sido responsável em 2019 por 50,75% do total das nossas
vendas.
Uma etapa primordial para o sucesso de um empreendimento é o pré-lançamento.
Aproximadamente dois meses antes do lançamento oficial, construímos e abrimos para o público um
stand de vendas no próprio terreno, onde apresentamos a maquete, imagens e o modelo do
apartamento decorado para os clientes. Costumamos dizer que nosso stand de vendas deve ser ultrasofisticado, de alto padrão, para que o cliente comece a sentir desde a sua visita o que é um
empreendimento de padrão Lavvi.
Para atrair os clientes para o plantão, atuamos em três frentes: ofertas via telefone, online e pontos
de captação. Buscamos sempre oferecer uma estrutura completa para os corretores trabalharem no
próprio stand de vendas, o que nos permite acompanhar e direcionar o trabalho para que saia da
melhor maneira possível.
Como reflexos da pandemia do Covid-19, esclarecemos que, nos últimos meses, tivemos que
readaptar nossos plantões para que os corretores e clientes possam estar em segurança e respeitar
as novas medidas impostas pelas autoridades locais. Para tal, instituímos um limite de clientes por
ambiente decorado e os corretores estão trabalhando com a distância necessária para evitar contato.
Relacionamento com os clientes
O cliente é a essência e a alma do negócio. Portanto, manter um bom relacionamento e um
engajamento adequado é fundamental para crescermos no setor e fortificarmos nossa marca. Temos
um departamento de atendimento ao cliente, com sistema CRM que reúne todas as solicitações dos
clientes, onde buscamos sempre atender as demandas no menor prazo possível e evitar possíveis
desgastes desnecessários.
Com o objetivo de mostrar sempre um diferencial para o cliente, a Lavvi criou um sistema de
personalização da unidade, onde os clientes têm a possibilidade de escolher ou trocar acabamentos,
ou fazer modificações na planta de seus imóveis. Esta facilidade permite aos clientes personalizar as
características originais da unidade vendida antes da entrega das chaves, trazendo satisfação aos
nossos clientes, a qual medimos também através desse sistema.
A Lavvi auxilia o cliente, ainda, na obtenção do financiamento imobiliário necessário para quitar a
unidade, antecipando e explicando como o processo é realizado e ajudando na interação com os
bancos. Esta prática é bastante apreciada por nossos clientes.
Por fim, vale ressaltar que a Lavvi atualmente não financia seus clientes após a entrega do
empreendimento, que acabam por fazer seus repasses com bancos.
c.

Características dos mercados de atuação, em especial:
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A Lavvi atua hoje com foco principal nos setores de médio e alto padrão, tendo todos os seus
empreendimentos já lançados e seus landbank localizados na cidade de São Paulo. Temos como meta
de sempre, independente do bairro em que estamos atuando, entregar um empreendimento que se
destaque na região, seja por meio de uma localização prime ou por meio de um produto diferenciado.
Além disso, buscamos entrar no segmento de luxo, um mercado que entendemos ser pouco
explorado no Brasil como um todo, e que permite, quando bem trabalhado, maiores margens nos
empreendimentos.
Atuamos hoje com foco na cidade de São Paulo, com preferência por bairros bem atendidos por
transporte público. Conforme dados da Numbeo, a Cidade de São Paulo, quando comparada com as
grandes capitais do mundo, ainda é um mercado onde os imóveis são baratos e onde existem
oportunidades de crescimento.

I.

Perspectivas de crescimento da economia brasileira

Nos últimos anos a economia brasileira enfrentou uma forte recessão econômica, conforme
evidenciado pela tabela que evidencia o crescimento interno bruto (“PIB”) do país nos últimos anos,
o que gerou um impacto negativo significante no setor imobiliário do país. Em 2020, a economia
brasileira tem sido impactada em virtude da pandemia do COVID-19. Já em 2021, as projeções do
Banco Central do Brasil mostram uma retomada do crescimento do PIB do Brasil, combinado com
um índice de inflação controlado e em níveis inferiores ao centro da meta do governo para os
próximos anos.
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Crescimento do PIB histórico e projetado
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Fonte: Banco Central do Brasil

IPCA histórico e projetado

Fonte: Banco Central do Brasil

II.

Perspectiva positiva de Crédito para os próximos anos

A manutenção da inflação em patamares baixo se comparado com a média histórica e a perspectiva
de retomadas do crescimento do PIB para o país devem permitir o aumento do acesso a crédito
privado no Brasil.
Com isso, a taxa Selic tende a manter sua trajetória descendente nas próximas reuniões do Comitê
de Política Monetária (“COPOM”), o que permite o aumento nos financiamentos imobiliários com
taxas de juros menores e a redução nos juros hipotecários. De acordo com o Banco Central do Brasil,
mesmo com um aumento em 2021 e 2022, a taxa Selic ainda estaria em um patamar atrativo
considerando o histórico recente.

Selic histórica e projetada
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Fonte: Banco Central do Brasil
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Evolução das Concessões de Crédito com Recursos Livres no Brasil (R$ bilhão)

Fonte: Banco Central do Brasil

O financiamento imobiliário, por sua vez, apresentou um crescimento relevante nos últimos anos,
com destaque para o primeiro semestre de 2019 e de 2020 forma geral, a inadimplência hipotecária
vinha apresentando uma tendência de redução desde o início de 2016 e no primeiro semestre de
2020 percebeu-se um crescimento repentino devido o COVID-19.
Inadimplência hipotecária (%) sobre o financiamento imobiliário total)

Fonte: Banco Central do Brasil

O Conselho Monetário Nacional ("CMN") lançou recentemente certas medidas tendo como principal
objetivo fomentar o financiamento imobiliário e, consequentemente, ajudar na retomada econômica
e de crescimento do setor. As principais medidas que merecem destaque são: (i) a alteração no teto
de valor do imóvel para fins de enquadramento no Sistema Financeiro Habitacional ("SFH"), e (ii)
retirada do limite sobre o percentual da poupança que pode ser direcionado por instituições
financeiras para financiar unidades precificadas acima do teto para o SFH, o que possibilita que mais
pessoas utilizem os recursos do FGTS para o financiamento imobiliário. Além disso, fatores como: (i)
aumento da oferta de crédito imobiliário, (ii) redução na taxa de juros e (iii) maior prazo dos
financiamentos, possibilitam o crescimento do mercado imobiliário no segmento de baixa renda, uma
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vez que parcelas mais baixas de financiamento ficam mais fáceis de serem pagas com um menor
orçamento familiar. Além do impacto para empreendimentos de baixa renda, as medidas
implementadas pelo CMN também permitiram que imóveis de mais alto valor agregado fossem
beneficiados com taxas de financiamento mais atrativas.
Financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) (R$ bi)

Fonte: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP

III.

Demanda Imobiliária

A geração e o comportamento da demanda por habitações no longo prazo são explicados por fatores
sociais, dentre eles: (a) taxa natural de crescimento populacional; (b) crescimento da renda familiar e
renda per capita; (c) número de pessoas por moradia; e (d) alteração na pirâmide etária.
a) Taxa de crescimento da população: segundo estimativas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ("IBGE"), em 2025 a população total brasileira atingirá
aproximadamente 220 milhões de habitantes, representando um aumento de 5% em
relação a 2018. Dessa forma, é necessário o aumento do número de moradias para as
famílias que irão se desenvolver devido ao crescimento populacional.
População Brasileira Histórico e Projetado (milhões de habitantes)

Fonte: IBGE
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b) Crescimento da renda familiar: apesar da recente recessão econômica enfrentada no país,
o rendimento domiciliar per capita do Brasil cresceu aproximadamente 29% entre 2015
e 2019, impactando de forma positiva o mercado imobiliário brasileiro. O crescimento
do rendimento domiciliar no Estado de São Paulo foi superior ao do Brasil e atingiu a
marca de aproximadamente 31% no mesmo período.
Evolução do Rendimento Domiciliar Per Capita (R$)

Fonte: IBGE

Além disso, políticas públicas e a estabilidade econômica diminuíram as desigualdades sociais no
país. Segundo o índice de GINI (índice que mede a concentração de renda entre diferentes grupos
socioeconômicos), o Brasil apresentou um índice de 0,543 (sendo que 0,0 indica perfeita igualdade e
1,0 desigualdade absoluta) em 2019 – um dos menores números registrados no histórico do país.
c)

Número médio de pessoas por moradia: o número médio de pessoas por moradia no
Brasil vem diminuindo nos últimos anos, atingindo em 2015 o número de 3,0 pessoas
por domicílio particular. De acordo com estudo da Ernst & Young baseado em dados do
IBGE, a expectativa é de que o número médio de pessoas por moradia, em 2035, reduza
cerca de 17%, isso faz com que a demanda por novas moradias aumente em um ritmo
ainda mais acelerado que o crescimento populacional.

539

PÁGINA: 135 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Número de Domicílios (mm) e Pessoas por Domicílios no Brasil

Fonte: Ernst&Young e IBGE

d) Alteração na pirâmide etária brasileira: a pirâmide etária brasileira tem sofrido alterações
nos últimos anos. A população que hoje é composta em sua maioria por jovens adultos
(entre 15 e 29 anos), que representam cerca de 50 milhões de pessoas. Desse total devido
ao envelhecimento da população, em 2030, o Brasil deverá ter cerca de 37% da
população com idade entre 25 e anos 49. Esse envelhecimento da população irá trazer
um aumento significativo da demanda imobiliária no país.
Pirâmides Etárias do Brasil em 2018 (Esquerda) e 2030 (Direita)

Fonte: IBGE

(c.i)

participação em cada um dos mercados

Não é possível identificar a nossa participação em cada um dos mercados de atuação, uma vez que
o setor de incorporação é altamente pulverizado e não possuímos estudos próprios ou informações
sobre a nossa participação em cada um dos mercados de atuação divulgadas por fontes públicas
confiáveis.
a.

Expansão do Crédito Imobiliário

A penetração do crédito imobiliário no Brasil, ainda que baixo quando comparado com outros países
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do mundo, apresentou um crescimento gradual nos últimos anos e, em 2018 foi de 8.3% do PIB
brasileiro, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil.
Financiamento Imobiliário sobre o PIB

Fonte: Federação Europeia de Hipoteca

(c.ii) condições de competição nos mercados
b.

Incorporadoras na cidade de São Paulo com foco nos públicos de Média, Média-Alta e Alta Renda

O Segmento de incorporadoras na cidade de São Paulo vem demonstrando perspectivas positivas
para os indicadores (com aumento na velocidade de vendas desde 2015), como pode ser notado no
gráfico abaixo:
Velocidade de Vendas na Cidade de São Paulo: Unidades Vendidas sobre Lançamentos
(Média UDM)

Velocidade de Vendas na Cidade de São Paulo: Unidades Vendidas sobre Lançamentos (Média UDM)
Fonte: Secovi São Paulo

Em relação aos índices de cancelamentos, o mercado vem passando níveis decrescentes nos últimos
anos, principalmente após a aprovação da lei dos Distratos sancionada em 2018.
Índice de Cancelamentos de Vendas
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Fonte: Informações públicas disponíveis nos respectivos portais de Relacionamento com Investidores das companhias. (Considera: EZTec, Even,
Helbor, Tecnisa, Cyrela, Gafisa, Trisul, Tenda, MRV e Direcional).

O mercado vem mostrando uma perspectiva otimista com o aumento do VGV em estoque para venda
na Cidade de São Paulo, conforme gráfico abaixo:
Estoque de imóveis e VGV acumulado em 12 meses na Cidade de São Paulo

Fonte: Secovi São Paulo

Ambiente Competitivo do Setor de Construção Civil
O setor de construção civil e incorporação no Brasil não é um monopólio/oligopólio e conta com um
ambiente competitivo, com diversas companhias com acesso ao mercado de capitais.
Subsídios e Benefícios Fiscais
A Lavvi não conta com subsídio e/ou benefícios fiscais específicos, somente com as regras contábeis
aplicáveis a todas as companhias do setor.
d.

Eventual sazonalidade

Embora o mercado imobiliário, em geral, desacelere durante alguns meses do ano (janeiro, fevereiro e
julho) em função das férias, acreditamos que as nossas atividades e nossos resultados não são afetados
de forma relevante pela sazonalidade por realizarmos nossos lançamentos durante outras épocas.

e.

Principais insumos e matérias primas, informando: (i) descrição das relações mantidas com

fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação
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dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; (ii) eventual dependência de poucos fornecedores; e (iii)
eventual volatilidade em seus preços
(e.i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
Os fornecedores da Companhia são avaliados, periodicamente, por meio de critérios financeiros e
técnicos. A Companhia possui especificações sobre a escolha de seus fornecedores, baseadas na
qualidade do produto e em preço. Adicionalmente, a Companhia mantém procedimentos que
garantem que os materiais condizem com as especificidades das obras antes de serem instalados.
Não é prática da Companhia celebrar acordos de exclusividade com seus fornecedores, sendo que
para cada empreendimento é contratado o fornecedor mais adequado. A Companhia não possui
conhecimento sobre algum fornecedor que tenha controle ou regulamentação governamental em
virtude das características do processo produtivo da companhia.
(e.ii) eventual dependência de poucos fornecedores

Não há dependência, uma vez que a Companhia atua com uma vasta lista de fornecedores, sendo
que nenhum deles individualmente tem uma participação significativa nos custos totais da
Companhia.

(e.iii) eventual volatilidade em seus preços

A Companhia está sujeita a variabilidade de preços dos seus insumos em condições normais de
mercado. De acordo, com a FGV - Fundação Getúlio Vargas, que acompanha e divulga a variação de
preços de uma cesta de insumos da construção mensalmente, o INCC-DI acumulado de 2019 foi de
4,15%; em 2018 foi de 3,84%; em 2017 foi de 4,25%; e em 2016 foi de 6,13%.

543

PÁGINA: 139 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

Montante total de receitas provenientes do cliente

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDQRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
E

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDQRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
a.

Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico

de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
2 H[HUFtFLR GH QRVVDV DWLYLGDGHV HVWi VXMHLWR j REWHQomR GH DXWRUL]Do}HV OLFHQoDV H DSURYDo}HV
JRYHUQDPHQWDLV1HFHVVLWDPRVGHDSURYDo}HVGHSUHIHLWXUDVORFDLVHVHFUHWDULDVGHPHLRDPELHQWH
H[LJLGDVFRQIRUPHDOHJLVODomRDSOLFiYHOUHIHUHQWHVDSRUH[HPSORSURMHWRVSUpYLRVHDUTXLWHW{QLFRV
GRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVLQtFLRGDREUDHIRUPDOL]DomRGHWpUPLQRGHREUD H[SHGLomRGH
KDELWHVH  2EWLYHPRV FRP VXFHVVR DV DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV QHFHVViULDV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGRVQRVVRVHPSUHHQGLPHQWRVHPFRQVWUXomR
2 &yGLJR &LYLO LQVWLWXtGR SHOD /HL QR  GH  GH MDQHLUR GH  GLVFLSOLQD R FRQGRPtQLR
LQFOXLQGRRFRQGRPtQLRHGLOtFLRHRVGLUHLWRVUHDLVGRVEHQVLPyYHLVEHPFRPRH[LJHYLDGHUHJUD
TXHWRGDHTXDOTXHUDOLHQDomRFRQVWLWXLomRWUDQVIHUrQFLDPRGLILFDomRRXUHQ~QFLDGHGLUHLWRVUHDLV
VREUHLPyYHLVREVHUYHDIRUPDGHHVFULWXUDS~EOLFD([FHWXDVHGHVWDFRQGLomRHPUD]mRGHGLVSRVLomR
GHOHLVHVSHFtILFDVFRPRD/HLH/HLRVFDVRVGHRSHUDomRHQYROYHQGRR6LVWHPD
)LQDQFHLUR,PRELOLiULR ´6),µ HR6LVWHPD)LQDQFHLURGH+DELWDomR ´6)+µ GHQWUHRXWURVSUHYLVWRVHP
OHL 7RGDV HVWDV WUDQVDo}HV GHYHP DLQGD VHU UHJLVWUDGDV MXQWR DRV FDUWyULRV GH UHJLVWUR GH LPyYHLV
FRPSHWHQWHV
$SUHVHQWDPRVDEDL[RGHVFULomRVXFLQWDVREUHGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVOHJDLVHUHJXODWyULRVUHODWLYRVj
FRQVHFXomRGDDWLYLGDGHLPRELOLiULDHDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDODSOLFiYHOjVQRVVDVDWLYLGDGHV
5HJXODPHQWDomR5HODWLYDj$WLYLGDGH,PRELOLiULD
$ DWXDO UHJXODPHQWDomR LPRELOLiULD YHUVD VREUH D DWLYLGDGH GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD ]RQDV GH
UHVWULo}HVHTXHVW}HVDPELHQWDLV$OHLIHGHUDOQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
´/HLµ UHJXODRVFRQGRPtQLRVHGLOtFLRVHDVDWLYLGDGHVGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULD2&yGLJR&LYLO
SRU VXD YH] UHJH RV QHJyFLRV MXUtGLFRV GH FRPSUD H YHQGD DUWV  H VHJXLQWHV  RV FRQWUDWRV GH
FRQVWUXomR DUW  H VHJXLQWHV  D DTXLVLomR GD SURSULHGDGH LPyYHO DUWV  H VHJXLQWHV  RV
FRQGRPtQLRV HGLOtFLRV DUWV  H VHJXLQWHV  HQWUH RXWURV WHPDV SHUWLQHQWHV jV DWLYLGDGHV GH
GHVHQYROYLPHQWR LPRELOLiULR $ DOLHQDomR GH EHQV LPyYHLV EHP FRPR D FRQVWLWXLomR WUDQVIHUrQFLD
PRGLILFDomRRXUHQ~QFLDGHGLUHLWRVUHDLVVREUHLPyYHLVGHYDORUVXSHULRUDWULQWDYH]HVRPDLRUVDOiULR
PtQLPRYLJHQWHQR3DtVGHYHPREVHUYDUDIRUPDGHHVFULWXUDS~EOLFDH[FHWRQRVFDVRVGHRSHUDomR
HQYROYHQGRR6LVWHPD)LQDQFHLUR,PRELOLiULR ´6),µ HR6LVWHPD)LQDQFHLURGH+DELWDomR ´6)+µ GHQWUH
RXWURVSUHYLVWRVHPOHL&DGDXPDGHVWDVWUDQVDo}HVGHYHDLQGDVHUUHJLVWUDGDMXQWRDRFDUWyULRGR
UHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWH
'HWHUPLQDGDVGLVSRVLo}HVHVSHFtILFDVGDOHLIHGHUDOQGHGHVHWHPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD ´&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUµ SRGHPDGHSHQGHUGRFDVRLJXDOPHQWHDSOLFDUVHjV
QHJRFLDo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDV
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$OpPGDOHJLVODomRIHGHUDODOHJLVODomRPXQLFLSDOHDHVWDGXDOGHYHPVHUREVHUYDGDVQDVDWLYLGDGHV
LPRELOLiULDVHVSHFLDOPHQWHSRURFDVLmRGDDTXLVLomRGHWHUUHQRVHDSURYDomRGHSURMHWRVWDLVFRPR
SODQRVGLUHWRUHVOHLVGHSDUFHODPHQWRXVRHRFXSDomRGRVRORFyGLJRVGHREUDVHOHLVGHSURWHomR
DPELHQWDO
$SROtWLFDGHGHVHQYROYLPHQWRXUEDQRpGHFRPSHWrQFLDPXQLFLSDOQRVWHUPRVGRVDUWLJRVH
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDORVTXDLVVmRUHJXODPHQWDGRVSHOD/HL)HGHUDOQGHGHMXOKRGH
 ´(VWDWXWRGD&LGDGHµ 
2V 0XQLFtSLRV FRP PDLV GH YLQWH PLO KDELWDQWHV DVVLP FRPR DTXHOHV LQWHJUDQWHV GH UHJL}HV
PHWURSROLWDQDVHDJORPHUDo}HVXUEDQDVHQWUHRXWUDVKLSyWHVHVGHYHPREULJDWRULDPHQWHFRQIRUPH
GLVSRVWR QR (VWDWXWR GD &LGDGH SRVVXLU XP SODQR GLUHWRU SDUD D SROtWLFD GH GHVHQYROYLPHQWR H
H[SDQVmRXUEDQDGRPXQLFtSLRDSURYDGRSRUOHLPXQLFLSDOHUHYLVWRDFDGDSHUtRGRGHGH]DQRV2
SODQRGLUHWRUFRQVWLWXLLQVWUXPHQWRRULHQWDGRUGRVSURFHVVRVGHWUDQVIRUPDomRGRHVSDoRXUEDQRH
GHVXDHVWUXWXUDWHUULWRULDOVHUYLQGRGHUHIHUrQFLDSDUDDDomRGHWRGRVRVDJHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRV
TXH DWXDP QR PXQLFtSLR 'HVWD IRUPD HVWDEHOHFH RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV H GLUHWUL]HV JHUDLV GD
HVWUXWXUDXUEDQDRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HVSRUiUHDVGLIHUHQFLDGDVGHSODQHMDPHQWRHRVLQVWUXPHQWRV
SDUDDVXDLPSODQWDomR
2V SODQRV GLUHWRUHV SRVVXHP LPSDFWR GLUHWR QDV DWLYLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H GH
GHVHQYROYLPHQWRXUEDQR
$VSUHIHLWXUDVGRVPXQLFtSLRVHPTXHVHORFDOL]DPRVLPyYHLVGHYHUmRDSURYDURVSURMHWRVHHPLWLU
DXWRUL]Do}HVSDUDLQtFLRGDVREUDV DOYDUiOLFHQoDGHFRQVWUXomR HFHUWLILFDGRVGHFRQFOXVmRGHREUD
KDELWHVH 
,QFRUSRUDomR,PRELOLiULD
$LQFRUSRUDomRLPRELOLiULDFRQVLVWHHPDWLYLGDGHH[HUFLGDFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUDFRQVWUXomR
SDUD DOLHQDomR WRWDO RX SDUFLDO GH HGLILFDo}HV RX FRQMXQWR GH HGLILFDo}HV FRPSRVWDV GH XQLGDGHV
DXW{QRPDV ,QFRUSRUDGRU p D SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD TXH DLQGD TXH QmR HIHWXH D FRQVWUXomR
FRPSURPLVVHRXHIHWLYHDYHQGDGHIUDo}HVLGHDLVGHWHUUHQRREMHWLYDQGRDYLQFXODomRGHWDLVIUDo}HV
D XQLGDGHV DXW{QRPDV HP HGLILFDo}HV D VHUHP FRQVWUXtGDV RX HP FRQVWUXomR VRE UHJLPH
FRQGRPLQLDORXTXHPHUDPHQWHDFHLWHSURSRVWDVSDUDHIHWLYDomRGHWDLVWUDQVDo}HVFRRUGHQDQGRH
OHYDQGRDWHUPRDLQFRUSRUDomRHUHVSRQVDELOL]DQGRVHFRQIRUPHRFDVRSHODHQWUHJDDFHUWRSUD]R
SUHoRHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVGDVREUDVFRQFOXtGDV
2 GHVHQYROYLPHQWR LPRELOLiULR HQYROYHD H[HFXomR GH FRQWUDWRV GLYHUVRV DQWHV GXUDQWH RFXUVR H
DSyVDFRQFOXVmRGDFRQVWUXomRHGDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDFRQIHULQGRFRPSOH[LGDGHjDWLYLGDGH
GHLQFRUSRUDomR
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1mRpLPSUHVFLQGtYHOjTXDOLGDGHGHLQFRUSRUDGRUDFRQGLomRGHFRQVWUXWRU$FRQVWUXomRSRGHVHU
UHDOL]DGD GLUHWDPHQWH SHOR LQFRUSRUDGRU RX VHU FRQWUDWDGD FRP WHUFHLURV VRE R UHJLPH GH
HPSUHLWDGDRXGHDGPLQLVWUDomRRXSHORVSUySULRVFRQG{PLQRV
$FRQVWUXomRSRUHPSUHLWDGDpUHDOL]DGDDSUHoRIL[RGHWHUPLQDGRDQWHVGRLQtFLRGDFRQVWUXomRRX
DSUHoRDMXVWDGRGHDFRUGRFRPRtQGLFHGHWHUPLQDGRSHODVSDUWHVFRQWUDWDQWHV3HODFRQVWUXomRSRU
DGPLQLVWUDomR HVWLPDVH XP RUoDPHQWR SDUD D REUD H RV FXVWR HIHWLYRV VmR VXSRUWDGRV SHOR
LQFRUSRUDGRU RX SHORV DGTXLUHQWHV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR HP FRQWUDWR VHQGR R FRQVWUXWRU
UHPXQHUDGRGHIRUPDIL[DRXSHUFHQWXDO+iDLQGDDPRGDOLGDGHGDFRQVWUXomRDSUHoRIHFKDGRHP
TXHKiXP~QLFRYDORUGHWHUPLQDGRSDUDDDOLHQDomRGDIUDomRLGHDOGRWHUUHQRHDFRQVWUXomRHRV
UHVXOWDGRVGDFRQVWUXomR SRVLWLYRVRXQHJDWLYRV VmRDSURSULDGRVSHORLQFRUSRUDGRU
(QWUHDVSULQFLSDLVREULJDo}HVGRLQFRUSRUDGRULPRELOLiULRGHVWDFDPVH L REWHQomRGHDXWRUL]Do}HV
SHUDQWH DV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV SDUD D FRQVWUXomR H LPSOHPHQWDomR GR HPSUHHQGLPHQWR LL 
FDSWDomRGHUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDFRQVHFXomRGDLQFRUSRUDomR LLL UHJLVWURGDLQFRUSRUDomR
LPRELOLiULD SHUDQWH R RItFLR GH UHJLVWUR GH LPyYHLV FRPSHWHQWH PHGLDQWH R DUTXLYDPHQWR GD
GRFXPHQWDomRSUHYLVWDQRDUWGD/HL LY PHQomRQRVLQVWUXPHQWRVGHSURPHVVDGHYHQGD
ILUPDGRVFRPRVDGTXLUHQWHVGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVDRQ~PHURGHUHJLVWURGDLQFRUSRUDomRH Y 
DVVLQDWXUDGHHVFULWXUDGHILQLWLYDGHYHQGDGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDV
3DWULP{QLRGH$IHWDomR
2 UHJLPH GH DIHWDomR SDWULPRQLDO QD LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD FRQVLVWH HP IDFXOGDGH FRQIHULGD DR
LQFRUSRUDGRUSHORTXDORWHUUHQRHDVDFHVV}HVMXQWDPHQWHFRPRVGHPDLVEHQVHGLUHLWRVYLQFXODGRV
j LQFRUSRUDomR VmR PDQWLGRV DSDUWDGRV GR SDWULP{QLR GR LQFRUSRUDGRU HVSpFLH GH SDWULP{QLR
VHSDUDGR  QmR VH FRPXQLFDQGR FRP RV GHPDLV EHQV GLUHLWRV H REULJDo}HV GR LQFRUSRUDGRU e
PDQLIHVWDGRSHORLQFRUSRUDGRUHDYHUEDGRQRUHJLVWURGHLPyYHLVDTXDOTXHUWHPSRGXUDQWHDREUD
&RPRUHIHULGRUHJLPHRVYDORUHVSDJRVSHORVDGTXLUHQWHVSHODVXQLGDGHVDXW{QRPDVVmRGHVWLQDGRV
j FRQVHFXomR GR HPSUHHQGLPHQWR H FXPSULPHQWR GH WRGDV DV REULJDo}HV OHJDLV GDt UHVXOWDQWHV
SDJDPHQWRV GH HQFDUJRV WUDEDOKLVWDV H ILVFDLV SRU H[HPSOR  SURWHJHQGR DVVLP D LQFRUSRUDomR
VXEPHWLGD DR SDWULP{QLR GH DIHWDomR FRQWUD RV ULVFRV GHFRUUHQWHV GH RXWURV QHJyFLRV GR
LQFRUSRUDGRU
)LFDPH[FOXtGRVGRSDWULP{QLRGHDIHWDomRRVUHFXUVRVTXHH[FHGHUHPDLPSRUWkQFLDQHFHVViULDj
FRQFOXVmRGDREUDRVUHFXUVRVQHFHVViULRVjTXLWDomRGHILQDQFLDPHQWRSDUDDFRQVWUXomRHRYDORU
UHIHUHQWHDRSUHoRGHDOLHQDomRGDIUDomRLGHDOGHWHUUHQRGHFDGDXQLGDGHYHQGLGDQDVKLSyWHVHV
GHFRQVWUXomRFRQWUDWDGDVRERUHJLPHGHHPSUHLWDGDRXSRUDGPLQLVWUDomR
2LQFRUSRUDGRUWHPHQWUHRVEHQHItFLRVGRSDWULP{QLRGHDIHWDomRDVXEPLVVmRDXPUHJLPHHVSHFLDO
GHWULEXWDomR5(7VHJXQGRRTXDODLQFRUSRUDGRUDILFDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWRHTXLYDOHQWHD
TXDWURSRUFHQWR GDVUHFHLWDVPHQVDLVDXIHULGDVQRkPELWRGDLQFRUSRUDomRRTXDOFRUUHVSRQGHDR
SDJDPHQWR PHQVDO GH D   FRPR &RILQV E   FRPR &RQWULEXLomR SDUD R 3,63DVHS F 
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FRPR,53-H G FRPR&6//FRPRSUHFHLWXDD/HLQ ,QVWDGHVWDFDUTXH
SDUDDUHJXODUIUXLomRGR5(7RFRQWULEXLQWHpREULJDGRDPDQWHUHVFULWXUDomRFRQWiELOVHJUHJDGD
SDUDFDGDLQFRUSRUDomRVXEPHWLGDDR5(7
2VEHQVHGLUHLWRVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGHDIHWDomRVRPHQWHSRGHUmRVHUREMHWRGHJDUDQWLD
UHDOHPRSHUDomRGHFUpGLWRFXMRSURGXWRVHMDLQWHJUDOPHQWHGHVWLQDGRjFRQVHFXomRGDHGLILFDomR
FRUUHVSRQGHQWHHjHQWUHJDGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVDRVUHVSHFWLYRVDGTXLUHQWHV
,PSRUWD QRWDU DLQGD TXH D DGRomR GHVWH UHJLPH DR FRQVWLWXLU XP SDWULP{QLR DXW{QRPR DR GR
LQFRUSRUDGRUWRUQDRLPXQHjLQVROYrQFLDRXIDOrQFLDGHVWH~OWLPRFRQIRUPHGLVSRVLomRH[SUHVVDGR
DUWLJR)GD/HLQRVHQWLGRGHTXHGHFUHWDGDDIDOrQFLDRXDLQVROYrQFLDFLYLOGRLQFRUSRUDGRUR
SDWULP{QLRGHDIHWDomRFRQVWLWXtGRQmRLQWHJUDUiDPDVVDIDOLGDLQFOXLQGRRWHUUHQRDVDFHVV}HVGHPDLV
EHQV GLUHLWRV FUHGLWyULRV REULJDo}HV H HQFDUJRV GD LQFRUSRUDomR 1RV FDVRV GH GHFUHWDomR GH
IDOrQFLDRXLQVROYrQFLDGRLQFRUSRUDGRURFRQGRPtQLRGRVDGTXLUHQWHVGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVSRU
FRQYRFDomRRXDLQGDSRUGHWHUPLQDomRGRMXL]SURODWRUGDGHFLVmRSRGHUiGHOLEHUDUWDQWRVREUHRV
WHUPRVGDFRQWLQXDomRGDREUDRXVREUHDOLTXLGDomRGRSDWULP{QLRGHDIHWDomR
2SDWULP{QLRGHDIHWDomRSRGHUiVHUILVFDOL]DGRHDFRPSDQKDGRSHODFRPLVVmRGHUHSUHVHQWDQWHV
FRQVWLWXtGDQDIRUPDGD/HLHFRPDVSUHUURJDWLYDVQHODSUHYLVWDVHSHODLQVWLWXLomRILQDQFLDGRUD
GDFRQVWUXomRVHRFDVR
6LVWHPD)LQDQFHLUR,PRELOLiULR
26),IRLFULDGRSHOD/HLSDUDHVWDEHOHFHUDFRQFHVVmRDTXLVLomRHVHFXULWL]DomRGRVFUpGLWRV
LPRELOLiULRV 2 VLVWHPD EXVFD IRPHQWDU RV PHUFDGRV SULPiULR FRQFHVVmR GH FUpGLWR  H VHFXQGiULR
QHJRFLDomRGHWtWXORVODVWUHDGRVSRUUHFHEtYHLV SDUDRILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRSRUPHLRGDFULDomR
GHFRQGLo}HVGHUHPXQHUDomRYDQWDMRVDVHLQVWUXPHQWRVHVSHFLDLVSDUDDSURWHomRGRVGLUHLWRVGRV
FUHGRUHV 2 VLVWHPD 6), LQFOXL WUDQVDo}HV GH ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR UHDOL]DGDV SRU FDL[DV
HFRQ{PLFDVEDQFRVFRPHUFLDLVEDQFRVGHLQYHVWLPHQWREDQFRVFRPFDUWHLUDGHFUpGLWRLPRELOLiULR
VRFLHGDGHVGHFUpGLWRLPRELOLiULRDVVRFLDo}HVGHSRXSDQoDHHPSUpVWLPRFRPSDQKLDVKLSRWHFiULDV
HRXWUDVHQWLGDGHVTXHYLHUHPDVHUKDELOLWDGDVSHOR&01
$V RSHUDo}HV GH FRPHUFLDOL]DomR GH LPyYHLV GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO GH LPyYHLV H GH
ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR HP JHUDO SRGHUmR VHU SDFWXDGDV FRP LQVWLWXLo}HV QmRILQDQFHLUDV QDV
PHVPDVFRQGLo}HVSHUPLWLGDVSDUDDVHQWLGDGHVDXWRUL]DGDVDRSHUDUQR6),1HVVHFDVRDVHQWLGDGHV
QmRILQDQFHLUDVILFDPDXWRUL]DGDVDDSOLFDUMXURVFDSLWDOL]DGRVHVXSHULRUHVDDRDQR
2VWLSRVGHJDUDQWLDVDVHJXLUVmRDSOLFiYHLVDRVHPSUpVWLPRVFRQFHGLGRVSHOR6),  KLSRWHFD  
FHVVmR ILGXFLiULD GH GLUHLWRV FUHGLWyULRV GHFRUUHQWHV GH FRQWUDWRV GH DOLHQDomR HRX DOXJXHO GH
LPyYHLV   DOLHQDomR ILGXFLiULD GH EHP LPyYHO H   FDXomR GH GLUHLWRV FUHGLWyULRV RX DTXLVLWLYRV
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHYHQGDRXSURPHVVDGHYHQGDGHLPyYHLV
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$/HLQGHGHQRYHPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ´/HLµ WDPEpPPRGLILFRXDV
VHFXULWL]Do}HVGHDWLYRVLPRELOLiULRVWRUQDQGRDHVWUXWXUDPDLVDFHVVtYHOHDWUDHQWH$VHFXULWL]DomR
GHFUpGLWRVQRFRQWH[WRGR6),pIHLWDSRUPHLRGHHPSUHVDVGHVHFXULWL]DomRLPRELOLiULDLQVWLWXLo}HV
QmRILQDQFHLUDVFXMRREMHWLYRpDGTXLULUHVHFXULWL]DURVFUpGLWRVLPRELOLiULRV2VUHFXUVRVOHYDQWDGRV
SHODVHPSUHVDVGHVHFXULWL]DomRVmRUHDOL]DGRVSRUPHLRGDHPLVVmRGHWtWXORVGHGtYLGDLQFOXLQGRRV
&HUWLILFDGRVGH 5HFHEtYHLV ,PRELOLiULRVRX &5,V'H DFRUGR FRP DOHJLVODomR DSOLFiYHO RV &5,V VmR
YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV H[FOXVLYDPHQWH SRU FRPSDQKLDV GH VHFXULWL]DomR H ODVWUHDGRV SRU
FUpGLWRVLPRELOLiULRV
5HJXODPHQWDomRGR&UpGLWR,PRELOLiULR
2VHWRULPRELOLiULRpDOWDPHQWHGHSHQGHQWHGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRQRPHUFDGRHDSROtWLFDGH
FUpGLWR GR *RYHUQR )HGHUDO DIHWD VLJQLILFDWLYDPHQWH D GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV SDUD R
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRLQIOXHQFLDQGRRIRUQHFLPHQWRHDGHPDQGDSRUSURSULHGDGHV
2PHUFDGRGHFUpGLWRLPRELOLiULRQR%UDVLOpIRUWHPHQWHUHJXODGRVHQGRTXHRVILQDQFLDPHQWRVSRGHP
VHUUHDOL]DGRVSRUPHLRGR  6)+RTXDOpUHJXODGRSHOR*RYHUQR)HGHUDO  6),H  VLVWHPDGH
FDUWHLUD KLSRWHFiULD RQGH DV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV VmR OLYUHV SDUD SDFWXDU DV FRQGLo}HV GR
ILQDQFLDPHQWR
6LVWHPD)LQDQFHLUR+DELWDFLRQDO
$ /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  H DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV ´/HL µ  FULRX R 6)+ SDUD
SURPRYHU D FRQVWUXomR H D DTXLVLomR GH FDVDV SUySULDV HVSHFLDOPHQWH SDUD D SRSXODomR GH EDL[D
UHQGD2VUHFXUVRVSDUDILQDQFLDPHQWRQRkPELWRGR6)+VmRRULXQGRVSULQFLSDOPHQWH  GR)*76
H  GRVGHSyVLWRVHPFDGHUQHWDGHSRXSDQoD
$VSULQFLSDLVIRQWHVGHUHFXUVRVSDUDILQDQFLDPHQWRKDELWDFLRQDOVmRUHJLGDVSHODVUHJUDVGR6)+
2)*76pXPDFRQWULEXLomRREULJDWyULDGHVREUHDIROKDGHSDJDPHQWRGRVHPSUHJDGRVVXMHLWRV
DRUHJLPHHPSUHJDWtFLRSUHYLVWRQD&RQVROLGDomRGDV/HLV7UDEDOKLVWDV
2V ILQDQFLDPHQWRV UHDOL]DGRV DWUDYpV GR 6)+ RIHUHFHP WD[DV GH MXURV IL[DV PDLV EDL[DV TXH DV
RIHUHFLGDVQRPHUFDGROLPLWDGDVDDRDQR2SUD]RGRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRUHDOL]DGRV
SHOR6)+SRGHFKHJDUDDQRV
2V ILQDQFLDPHQWRV UHDOL]DGRV VRE R 6)+ GHYHP DSUHVHQWDU XPD RX PDLV GDV VHJXLQWHV JDUDQWLDV
FRQIRUPH R FDVR   KLSRWHFD HP SULPHLUR JUDX GR LPyYHO REMHWR GD RSHUDomR   DOLHQDomR
ILGXFLiULDGRLPyYHOREMHWRGDRSHUDomRFRQIRUPHSUHYLVWDQD/HL  KLSRWHFDHPSULPHLUR
JUDXRXDOLHQDomRILGXFLiULDQRVWHUPRVGDUHIHULGDOHLGHRXWURLPyYHOGRPXWXiULRRXGHWHUFHLURV
RXDLQGD  RXWUDVJDUDQWLDVDFULWpULRGRDJHQWHILQDQFHLUR$OLEHUDomRGRVUHFXUVRVUHODWLYRVDR
ILQDQFLDPHQWRVRPHQWHSRGHUiVHUHIHWXDGDDSyVDIRUPDOL]DomRGDVJDUDQWLDV
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5HVROXomRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO
$ 5HVROXomR  HPLWLGD QR GLD  GH MXOKR GH  H HP YLJRU GHVGH R SULQFtSLR GH  GR
&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO ´&01µ HPTXHGHWHUPLQDDDORFDomRGRVUHFXUVRVGHSRVLWDGRVHP
FRQWDV GH SRXSDQoD UHODWLYDV jV HQWLGDGHV TXH FRPS}HP R 6%3( 6HJXQGR HVWD 5HVROXomR QR
PtQLPR  GRV GHSyVLWRV HP FDGHUQHWD GH SRXSDQoD GHYHP VHU GHVWLQDGRV D RSHUDo}HV GH
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULR$V5HVROXo}HVDQWHULRUHVjHVWDEHOHFLDPTXHGHVWHVHJUHJDGR
SDUD R ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR  QR PtQLPR GHYHULD VHU GHVWLQDGR DR ILQDQFLDPHQWR
KDELWDFLRQDOQRkPELWRGR6)+3RUVXDYH]D5HVROXomRIOH[LELOL]DWDOREULJDomRUHYRJDQGRD
H[LJrQFLDPtQLPDGHDORFDomRQRkPELWRGR6)+FRQWDQWRTXHHVWDPHVPDSDUFHODGHVHGHVWLQH
D RSHUDo}HV GH ILQDQFLDPHQWR KDELWDFLRQDO GH EHQV UHVLGHQFLDLV $ 5HVROXomR  DLQGD WUD] QR
DUWLJRXPDGHQGRPHWRGROyJLFRHPTXHHVWDEHOHFHTXHSDUDILQVGRFiOFXORGRILQDQFLDPHQWR
REULJDWRULDPHQWHGHVWLQDGRDEHQVUHVLGHQFLDLVRVVDOGRVUHIHUHQWHVDXQLGDGHVGHSUHoRTXHQmR
XOWUDSDVVH5PLOVmRVXMHLWRVDXPIDWRUGHPXOWLSOLFDomRGH
$ 5HVROXomR  GHWHUPLQD DV VHJXLQWHV FRQGLo}HV HP FDVR GR ILQDQFLDPHQWR SHOR 6)+  
HPSUpVWLPRVLQFOXLQGRRSULQFLSDOHGHVSHVDVFRUUHODWDVVmROLPLWDGRVDGRYDORUGHDYDOLDomR
GR LPyYHO   R SUHoR Pi[LPR GH YHQGD GDV XQLGDGHV ILQDQFLDGDV p GH 5   R FXVWR
Pi[LPRUHDOSDUDRPXWXiULRLQFOXLQGRHQFDUJRVFRPRMXURVWD[DVHRXWURVFXVWRVILQDQFHLURVH[FHWR
VHJXURQmRGHYHXOWUDSDVVDUDRDQRH  HYHQWXDOVDOGRGHYHGRUDRILQDOGRSUD]RDMXVWDGRVHUi
GHUHVSRQVDELOLGDGHGRPXWXiULRSRGHQGRRSUD]RGRILQDQFLDPHQWRVHUSURUURJDGRSRUSHUtRGRGH
DWpGDTXHOHLQLFLDOPHQWHSDFWXDGR
6LVWHPDGH&DUWHLUD+LSRWHFiULD
2V UHFXUVRV FDSWDGRV SRU PHLR GRV GHSyVLWRV HP FDGHUQHWD GH SRXSDQoD DOpP GH WHU SDUFHOD
GLUHFLRQDGDDR6)+VmRWDPEpPDORFDGRVSDUDDVFDUWHLUDVSUySULDVGRVEDQFRV
1RVLVWHPDGHFDUWHLUDKLSRWHFiULDVmRDVHIHWXDGDVSHORVEDQFRVDWUDYpVGHFDUWHLUDVSUySULDVTXH
XWLOL]DPSDUDFRQFHGHUILQDQFLDPHQWRVKDELWDFLRQDLV1HOHDVWD[DVGHMXURVSUDWLFDGDVHRVYDORUHV
ILQDQFLDGRVSRGHPVHUPDLVHOHYDGRVGRTXHDTXHOHVSUDWLFDGRVSHOR6)+
'XUDQWHPXLWRWHPSRIRLSHUPLWLGRTXHRVEDQFRVXWLOL]DVVHPERDSDUWHGRVUHFXUVRVFDSWDGRVQD
FDGHUQHWDGHSRXSDQoDSDUDDSOLFDomRHPWtWXORVGR*RYHUQR)HGHUDOQmRVHREVHUYDQGRSOHQDPHQWH
R SHUFHQWXDO SUHYLVWR RULJLQDOPHQWH $ SDUWLU GH  R %$&(1 HVWDEHOHFHX XP FURQRJUDPD GH
HQTXDGUDPHQWRSDUDRVEDQFRVRTXHSURYRFRXXPLQFUHPHQWRVXEVWDQFLDOGRPRQWDQWHGHUHFXUVRV
GLVSRQLELOL]DGRVSDUDRPHUFDGRLPRELOLiULR
&RP LVVR D FRPSHWLomR SRU FOLHQWHV VH LQWHQVLILFRX H DV FRQGLo}HV GRV ILQDQFLDPHQWRV EDQFiULRV
FRQFHGLGRV D HPSUHVDV GR VHWRU PHOKRUDUDP FRP UHGXomR GDV WD[DV H H[WHQVmR GRV SUD]RV SDUD
SDJDPHQWR&RPRFRQVHTXrQFLDGHVGHRVHJXQGRVHPHVWUHGHDWpRVHWRULPRELOLiULR
DSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRDFLPDGDPpGLDKLVWyULFD
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/HJLVODomR0XQLFLSDO
$EDL[R GHVFUHYHPRV RV DVSHFWRV OHJDLV PXQLFLSDLV QD FLGDGH GH 6mR 3DXOR ORFDO RQGH IRUDP
FRQFHQWUDGRVRVQRVVRVODQoDPHQWRVUHDOL]DGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GHGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHQRVHJXQGRWULPHVWUHHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGH
$/HLGH=RQHDPHQWRGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORGHGHPDUoRGHGLVS}HVREUHRSDUFHODPHQWR
XVRHRFXSDomRGRVRORHVWDEHOHFHQGRUHTXLVLWRVXUEDQtVWLFRVHWpFQLFRVSDUDRSDUFHODPHQWRGRVROR
HFRQGLFLRQDQGRRVSURMHWRVGHORWHDPHQWRHGHVPHPEUDPHQWRjSUpYLDDSURYDomRGDSUHIHLWXUD$OpP
GLVVRWDOOHLGHVFUHYHDVFDWHJRULDVGHXVRDGPLWLGDVHQRVVDVUHVSHFWLYDVFDUDFWHUtVWLFDVGLYLGLQGRR
WHUULWyULRGH6mR3DXORHP]RQDVGHXVRFRPORFDOL]DomROLPLWHVHSHUtPHWURVHVSHFLILFDGRVQDSUySULD
OHLPXQLFLSDO$/HLGH=RQHDPHQWRSUHYrPXOWDVHVDQo}HVDRVLQIUDWRUHVGDVGLVSRVLo}HVQHODFRQWLGDV
$/HL0XQLFLSDOQGHGHMXOKRGHDSURYRXR3ODQR'LUHWRUHLQVWLWXLXR6LVWHPDGH
3ODQHMDPHQWRGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORVHQGRUHJXODPHQWDGDSRUGLYHUVRVGHFUHWRVPXQLFLSDLV2
3ODQR'LUHWRUFRQVWLWXLLQVWUXPHQWRRULHQWDGRUGRVSURFHVVRVGHWUDQVIRUPDomRGRHVSDoRXUEDQRH
GHVXDHVWUXWXUDWHUULWRULDOVHUYLQGRGHUHIHUrQFLDSDUDDDomRGHWRGRVRVDJHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRV
TXHDWXDPQR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR1HVVHVHQWLGRHVWDEHOHFHRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHGLUHWUL]HV
JHUDLV GD HVWUXWXUD XUEDQD RV REMHWLYRV H GLUHWUL]HV SRU iUHDV GLIHUHQFLDGDV GH SODQHMDPHQWR H RV
LQVWUXPHQWRVSDUDDVXDLPSODQWDomR$OpPGR3ODQR'LUHWRUHVWUDWpJLFRRSURFHVVRGHSODQHMDPHQWR
PXQLFLSDOpGLVFLSOLQDGRSHORVDUWHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHSHOD/HL)HGHUDOQGH
GHMXOKRGHFRQKHFLGDFRPR(VWDWXWRGD&LGDGH
$OpPGLVVRHPGHPDLRGHIRLVDQFLRQDGDD/HLQTXHGLVS}HVREUHR&yGLJRGH
2EUDVH(GLILFDo}HV2QRYR&yGLJRWHPRREMHWLYRGHGLVFLSOLQDUHWRUQDPDLViJHLVRVSURFHGLPHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRV H H[HFXWLYRV EHP FRPR GLVSRU VREUH DV UHJUDV JHUDLV H HVSHFtILFDV D VHUHP
REHGHFLGDV QDV IDVHV GH SURMHWR OLFHQFLDPHQWR H[HFXomR PDQXWHQomR H XWLOL]DomR GH REUDV H
HGLILFDo}HVQR0XQLFtSLRGH6mR3DXORDVVLPFRPRSUHYrDVVDQo}HVHPXOWDVFDEtYHLVHPFDVRGH
GHVREHGLrQFLDDWDLVUHJUDV
5HJXODPHQWDomR$PELHQWDO
'HYLGRjQDWXUH]DGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQyVHVWDPRVVXMHLWRVDOHLVHUHJXODPHQWRVUHODWLYRV
jSURWHomRGRPHLRDPELHQWHDVVLPFRPRWRGRRVHWRUGD&RQVWUXomR&LYLO
$3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHLQVWLWXtGDSHOD/HLQQGHGHDJRVWRGHGHWHUPLQD
TXH D FRQVWUXomR LQVWDODomR H[SDQVmR PRGLILFDomR H RSHUDomR GH HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV
SRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVTXHXWLOL]HPUHFXUVRVQDWXUDLVHTXHSRVVDPYLUDFDXVDUGDQRVDPELHQWDLV
HVWDUmRVXMHLWDVDRSUpYLROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGRyUJmRFRPSHWHQWHTXHSRGHYLUDRFRUUHUHP
kPELWRIHGHUDOHVWDGXDORXPXQLFLSDO$LQGDDVOLFHQoDVHPLWLGDVQHFHVVLWDPGHUHQRYDomRSHULyGLFDD
TXDOGHYHVHUVROLFLWDGDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FHQWRHYLQWH GLDVGDH[SLUDomRGHVHXSUD]R
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GHYDOLGDGHSDUDTXHHVVHILTXHDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRDWpDPDQLIHVWDomRGHILQLWLYDGRyUJmR
DPELHQWDOFRPSHWHQWH
2 SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO UHJXODGR SHOD 5HVROXomR GR FRQVHOKR 1DFLRQDO GR 0HLR
$PELHQWH ´&21$0$µ Q ´5HVROXomR&21$0$µ FRPSUHHQGHXPVLVWHPDFRPSRVWR
SRUWUrVIDVHVUHSUHVHQWDGDVSRUOLFHQoDVVHTXHQFLDLV/LFHQoD3UpYLD /3 D/LFHQoDGH,QVWDODomR /, H
SRU ILP D /LFHQoD GH 2SHUDomR /2  $ /3 p HPLWLGD HP IDVH SUHOLPLQDU GH SODQHMDPHQWR GR
HPSUHHQGLPHQWRDSURYDQGRVXDORFDOL]DomRHFRQFHSomRHHVWDEHOHFHFRQGLo}HVHH[LJrQFLDVWpFQLFDV
TXHGHYHUmRVHUREVHUYDGDVQDVIDVHVGROLFHQFLDPHQWR$/,DXWRUL]DDLQVWDODomRGRHPSUHHQGLPHQWR
GHDFRUGRFRPDVHVSHFLILFDo}HVFRQVWDQWHVGRVSODQRVSURJUDPDVHSURMHWRVDSURYDGRVLQFOXLQGRDV
PHGLGDVGHFRQWUROHDPELHQWDOHFRQGLFLRQDQWHVGDTXDOFRQVWLWXHPPRWLYRGHWHUPLQDQWH3RUILPD
/2DXWRUL]DRHIHWLYRLQtFLRHDFRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHVRXHPSUHHQGLPHQWRDSyVDYHULILFDomRGR
HIHWLYRFXPSULPHQWRGRTXHFRQVWDGDVOLFHQoDVDQWHULRUHVFRPDVPHGLGDVGHFRQWUROHDPELHQWDOH
FRQGLFLRQDQWHVGHWHUPLQDGDVSDUDRSHUDomR
$5HVROXomR&21$0$QGHILQHGHIRUPDJHUDOTXDLVHPSUHHQGLPHQWRVVmRFRQVLGHUDGRV
SHUVHSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHV1RUROSUHYLVWRSHODUHVROXomRGHVWDFDVHDUHDOL]DomRGHREUDVFLYLV
TXHLQFOXHPDVHJXLQWHVDWLYLGDGHV L URGRYLDVIHUURYLDVKLGURYLDVHPHWURSROLWDQRV LL EDUUDJHQVH
GLTXHV LLL FDQDLVSDUDGUHQDJHP LY UHWLILFDomRGHFXUVRGHiJXD Y DEHUWXUDGHEDUUDVHPERFDGXUDV
H FDQDLV YL  WUDQVSRVLomR GH EDFLDV KLGURJUiILFDV H YLL  RXWUDV REUDV GH DUWH (VWi SUHYLVWR DLQGD R
OLFHQFLDPHQWRGHSDUFHODPHQWRGRVRORHVWDo}HVGHWUDWDPHQWRGHiJXDHHVJRWRVDQLWiULRGUDJDJHP
HGHUURFDPHQWRVHPFRUSRVG·iJXDHDUHFXSHUDomRGHiUHDVFRQWDPLQDGDVRXGHJUDGDGDV
&DGD (VWDGR H HYHQWXDOPHQWH PXQLFtSLR WHP FRPSHWrQFLD SDUD HGLWDU OHJLVODomR SUySULD SDUD
FRPSOHPHQWDomRGDVDWLYLGDGHVVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSUHYLVWDVQD5HVROXomR&21$0$
Q
&DEH DR yUJmR DPELHQWDO FRPSHWHQWH GHILQLU RV FULWpULRV GH H[LJLELOLGDGH DV HVSHFLILFLGDGHV ULVFRV
DPELHQWDLVSRUWHHRXWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVHPSUHHQGLPHQWRVRXDWLYLGDGHVDGLFLRQDLV$VVLPPHVPR
TXH GHWHUPLQDGD DWLYLGDGH QmR HVWHMD H[SUHVVDPHQWH UHODFLRQDGD QD OHJLVODomR DSOLFiYHO R yUJmR
DPELHQWDO SRGH UHTXHUHU R OLFHQFLDPHQWR SRU HQWHQGHU TXH VH WUDWD GH DWLYLGDGH TXH SRU VXDV
FDUDFWHUtVWLFDVHRXORFDOL]DomRVHMDHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUD
$GHSHQGHUGDOHJLVODomRDSOLFiYHOHGRWLSRGHDWLYLGDGHGHVHQYROYLGD²DH[HPSORGDVDWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDRVHWRUGD&RQVWUXomR&LYLORSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRFRVWXPDRFRUUHUGHIRUPD
VLPSOLILFDGDFRPDDJOXWLQDomRGHPDLVGHXPDOLFHQoDHPXPD~QLFDIDVH²DH[HPSORGD/3HGD/,
RXHPLVVmRGHOLFHQoDHP~QLFDHWDSD1RHQWDQWRDGHILQLomRGRWLSRGHOLFHQFLDPHQWRGHSHQGH
GDUHJXODPHQWDomRHVSHFtILFDGRORFDORQGHYDLVHULQVWDODGRRHPSUHHQGLPHQWR
(PUHJUDJHUDODVOLFHQoDVDPELHQWDLVSRVVXHPYDOLGDGHSRUSHUtRGRGHILQLGRQDOLFHQoDHGHYHUmR
VHUSHULRGLFDPHQWHUHQRYDGDVSHUDQWHRVUHVSHFWLYRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHVSDUDJDUDQWLD
GDUHJXODULGDGHGDDWLYLGDGHGHVHQYROYLGD
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3DUDRVHPSUHHQGLPHQWRVFRPVLJQLILFDWLYRLPSDFWRDPELHQWDOpH[LJLGDDFRPSHQVDomRDPELHQWDO
SHORVGDQRVQmRPLWLJiYHLVFDXVDGRVSHODLPSODQWDomRGRHPSUHHQGLPHQWRSRUPHLRGHGHVWLQDomR
GHUHFXUVRVSDUDLPSODQWDomRHPDQXWHQomRGHXQLGDGHGHFRQVHUYDomR
3DUD PDLV DV OLFHQoDV DPELHQWDLV SRGHP YLU D HVWDEHOHFHU FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHVTXHSRGHPHYHQWXDOPHQWHLPSDFWDUHFRQGLFLRQDUDQRVVDRSHUDomR
GHDWLYLGDGHV&DVRQyVYHQKDPRVDFRPHWHUIDOKDVQRFXPSULPHQWRGDVUHIHULGDVFRQGLFLRQDQWHV
ILFDUHPRVVXMHLWRVDPXOWDVRXDWpPHVPRDUHYRJDomRHRXVXVSHQVmRGDOLFHQoDDPELHQWDOREWLGD
IDWR HVWH TXH SRGH LPSDFWDU R UHJXODU H[HUFtFLR GH QRVVDV DWLYLGDGHV LQFOXVLYH FRP ULVFR GH WRWDO
SDUDOLVDomRJHUDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVQRVVRVUHVXOWDGRV
$LQGD QR kPELWR GR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO FDVR VHMDP FRQVWDWDGDV LQWHUYHQo}HV HP WHUUDV
LQGtJHQDVFRPXQLGDGHVTXLORPERODVSDWULP{QLRKLVWyULFRHFXOWXUDORXHPXQLGDGHVGHFRQVHUYDomR
´8&Vµ RyUJmROLFHQFLDGRUGHYHUiFRQVXOWDURXVROLFLWDUDPDQLIHVWDomRGHyUJmRVLQWHUYHQLHQWHV²WDLV
FRPR ,%$0$ ,3+$1 ,&0%LR )81$, ,1&5$ )XQGDomR 3DOPDUHV HWF ² VREUH D LQVWDODomR GRV
HPSUHHQGLPHQWRV H RSHUDomR GDV QRVVDV DWLYLGDGHV $LQGD TXH UHIHULGDV PDQLIHVWDo}HV QmR VHMDP
YLQFXODQWHVHQmRREVWHPROLFHQFLDPHQWRGHIRUPDGLUHWDR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDORX(VWDGXDO
SRGHUmRYLUDTXHVWLRQDUHLPSXJQDUDYDOLGDGHGDOLFHQoDREWLGD$H[HFXomRGHDWLYLGDGHVVHPD
DXWRUL]DomRQHFHVViULDFDUDFWHUL]DLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDHFULPHDPELHQWDOVXMHLWDQGRRUHVSRQViYHO
DVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHSDUDomRGRVGDQRVDPELHQWDLVHPkPELWR
FtYHO3DUDPDLVDLQFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPRVUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDWXDOPHQWHRXTXHYHQKDP
DVHUDSOLFiYHLVQRIXWXUREHPFRPRDQmRREWHQomRRXQmRUHQRYDomRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVSRGHP
RFDVLRQDUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVSDUDDVQRVVDVFRQGLo}HVRSHUDFLRQDLVSRUPHLRGDLPSRVLomR
GH SHQDOLGDGHV GH PXOWD VLPSOHV HRX GLiULD VXVSHQVmR GH DWLYLGDGHV HPEDUJRV UHYRJDomR GH
OLFHQoDVMiFRQFHGLGDVHWF
7DPEpPHVWDPRVVXMHLWRVjOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOGHFRQWUROHHJHVWmRGHUHVtGXRV
JHUDGRV GH QRVVDV DWLYLGDGHV H HPSUHHQGLPHQWRV D TXDO LPS}H GHQWUH RXWUDV REULJDo}HV D
QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVSDUDWUDQVSRUWHGHUHVtGXRVSHULJRVRVEHPFRPRRFRUUHWR
PDQXVHLRHGLVSRVLomRILQDODGHTXDGD
$3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRVGHOLQHDGDSHOD/HL)HGHUDOQHVWDEHOHFHTXHDV
HPSUHVDV GH FRQVWUXomR FLYLO WDO FRPR D &RPSDQKLD GHYHP REULJDWRULDPHQWH HODERUDU SODQRV GH
JHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVFRPRFRQWH~GRPtQLPRSUHYLVWRQDQRUPD
$5HVROXomR&21$0$QHVWDEHOHFHXDVHWDSDVTXHGHYHPVHUFRQWHPSODGDVQRVSODQRV
HVSHFtILFRV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV GD FRQVWUXomR FLYLO L  &DUDFWHUL]DomR LGHQWLILFDomR H
TXDQWLILFDomRGRVUHVtGXRVJHUDGRV LL 7ULDJHPGHYHUiVHUUHDOL]DGDSUHIHUHQFLDOPHQWHSHORJHUDGRU
QDRULJHPRXVHUUHDOL]DGDQDViUHDVGHGHVWLQDomROLFHQFLDGDVSDUDHVVDILQDOLGDGHUHVSHLWDGDVDV
FODVVHV GH UHVtGXRV LLL  $FRQGLFLRQDPHQWR FRQILQDPHQWR GRV UHVtGXRV DWp D HWDSD GH WUDQVSRUWH
DVVHJXUDQGRVHPSUHTXHSRVVtYHODVFRQGLo}HVGHUHXWLOL]DomRHGHUHFLFODJHP LY 7UDQVSRUWHHP
FRQIRUPLGDGHFRPDVHWDSDVDQWHULRUHVHGHDFRUGRFRPDVQRUPDVWpFQLFDVYLJHQWHVSDUDRWUDQVSRUWH
GHUHVtGXRVH Y 'HVWLQDomR
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7DLV QRUPDV SUHYHHP H[SUHVVDPHQWH D LPSRVVLELOLGDGH GH GHVWLQDomR GH UHVtGXRV D DWHUURV
GRPLFLOLDUHViUHDVGH´ERWDIRUDµHQFRVWDVFRUSRVG·iJXDORWHVYDJRVHHPRXWUDViUHDVSURWHJLGDV
SRUOHLVHPTXHVHMDREWLGDDGHYLGDOLFHQoDDPELHQWDO
'HVWDFDVHTXHRV3ODQRVGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVGD&RQVWUXomR&LYLOGHHPSUHHQGLPHQWRVH
DWLYLGDGHV QmR VXMHLWRV DR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GHYHUmR VHU DSUHVHQWDGRV MXQWDPHQWH FRP R
SURMHWRGRHPSUHHQGLPHQWRSDUDDQiOLVHSHORyUJmRFRPSHWHQWHGR3RGHU3~EOLFR0XQLFLSDO4XDQGR
RHPSUHHQGLPHQWRRXDWLYLGDGHIRUVXMHLWRDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOR3ODQRGHYHUiVHUDQDOLVDGR
GHQWURGRSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRMXQWRDRVyUJmRVDPELHQWDLVFRPSHWHQWHV
3RUPHLRGDUHVSRQVDELOLGDGHFRPSDUWLOKDGDDVWDUHIDVHFXVWRVHQYROYLGRVQDVGLIHUHQWHVHWDSDVGH
JHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVVmRSXOYHUL]DGRVSRUWRGDDFDGHLDQDPHGLGDGHUHVSRQVDELOL]DomR
GHFDGDXPDGDVSDUWHVHQYROYLGDV1RHQWDQWRGDGDDQDWXUH]DGDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDO
D FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV SDUD FRQVHFXomR GH TXDOTXHU GDV IDVHV GR JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV
VyOLGRVQmRH[LPHDQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRV
2 FXPSULPHQWR GHVWD OHJLVODomR p ILVFDOL]DGR SRU yUJmRV H DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV TXH SRGHP
LPSRUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFRQWUDQyVHPFDVRGHHYHQWXDOLQREVHUYkQFLD$OpPGLVVRRVJRYHUQRV
GRVHVWDGRVHPXQLFtSLRVQRVTXDLVDWXDPRVSRGHPDGRWDUUHJUDVPDLVULJRURVDVTXHDOHJLVODomR
IHGHUDOHTXHVHMDPDSOLFiYHLVjVQRVVDVDWLYLGDGHV
5HJXODPHQWDomRGRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO
eLPSRUWDQWHQRWDUTXHDVOHLVVREUHSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVWrPHYROXtGRQRV~OWLPRVDQRV
GHPRGRDHVWDEHOHFHUUHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRVGDGRVSHVVRDLV LQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDV
DLQGLYtGXRV SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV
2VGLUHLWRVjLQWLPLGDGHHjYLGDSULYDGDVmRJHQHULFDPHQWHDVVHJXUDGRVSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
%UDVLOHLUD  HSHOR&yGLJR&LYLO  PDVQDDXVrQFLDGHUHJUDVPDLVHVSHFtILFDVVREUHRWHPD
DOHJLWLPLGDGHGDVSUiWLFDVHQYROYHQGRRXVRGHGDGRVSHVVRDLVIRLKLVWRULFDPHQWHDYDOLDGDGHIRUPD
FDVXtVWLFDSHORMXGLFLiULR$OpPGLVVRRXWUDVOHLVVHWRULDLVWXWHODPRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR
%UDVLOFRPRR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ HP
YLJRUGHVGHWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRUHJXODURXVRHWUDWDPHQWRGHGDGRVFROHWDGRVSRU
PHLRGDLQWHUQHW
$VVLPDWpDJRVWRGHTXDQGRIRLDSURYDGDD/*3'DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRXVRGHGDGRV
SHVVRDLVHUDPUHJXODGDVSRUDOJXPDVQRUPDVVHWRULDLV$/*3'WURX[HXPVLVWHPDGHUHJUDVQRYR
FRPUHODomRDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVPDLVFRPSOHWRHGHDSOLFDomRWUDQVYHUVDODIHWDQGR
WRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDHVSHFLDOPHQWHDVHPSUHVDVTXHWUDWDPXPJUDQGHYROXPHGHGDGRV
SHVVRDLVFRPRpRQRVVRFDVR5HIHULGDOHLWHPFRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWHGHPDLRUFRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHWUDWDP
WDLVLQIRUPDo}HVWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD
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1yV FROHWDPRVXWLOL]DPRV SURFHVVDPRV DUPD]HQDPRV H JHUHQFLDPRV GDGRV SHVVRDLV GH FOLHQWHV
IXQFLRQiULRV IRUQHFHGRUHV H RXWURV WHUFHLURV QR FXUVR QRUPDO GRV QRVVRV QHJyFLRV 7DLV GDGRV
SHVVRDLV SRGHP VHU SURFHVVDGRV HP GHVDFRUGR FRP D OHJLVODomR H HVWmR VXMHLWRV j LQFLGHQWHV GH
VHJXUDQoD HP HVSHFLDO LQYDVmR YLRODomR EORTXHLR VHTXHVWUR IXUWR URXER RX YD]DPHQWRV 2
SURFHVVDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV HP GHVDFRUGR FRP D OHJLVODomR RX D DXVrQFLD GH PHGLGDV GH
VHJXUDQoDWpFQLFDVHDGPLQLVWUDWLYDVSDUDDSURWHomRGRVGDGRVSHVVRDLVSRGHPDFDUUHWDUGLYHUVDV
VLWXDo}HVGHULVFRHQWUHHODVDGHVWUXLomRHSHUGDGDGRVSHVVRDLVDOpPGDLQWHUUXSomRGDSUHVWDomR
GRV QRVVRV VHUYLoRV SRGHQGR DIHWDU GLUHWDPHQWH DV WUDQVDo}HV GH FOLHQWHV UHODFLRQDPHQWR FRP
SDUFHLURV FRPHUFLDLV IXQFLRQiULRV HWF $GHPDLV GHYHPRV REVHUYDU RV UHTXLVLWRV GH VHJXUDQoD
SUHYLVWRV QD OHJLVODomR DSOLFiYHO GH SURWHomR GH GDGRV GH PRGRD JDUDQWLU FRQIRUPLGDGH FRPRV
UHTXLVLWRVOHJDLVHPLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFRFRPRLQGLVSRQLELOLGDGHGRVHUYLoRRXDFHVVRRXXVR
QmRDXWRUL]DGRGHGDGRVSHVVRDLV
$WXDOPHQWHRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOpUHJXODGRSRUXPDOHJLVODomRFRPSOH[DHDV
DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV WrP VH PRVWUDGR FDGD YH] PDLV VHQVtYHLV H DWXDQWHV HP TXHVW}HV
UHODFLRQDGDVjSULYDFLGDGHHGDGRVSHVVRDLV(YHQWXDOQmRFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOj
SURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRHRXWUDVUHJXODPHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLVQR
VHWRU GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR SRGHP UHVXOWDU HP LQGHQL]Do}HV H QD SHUGD GD FRQILDQoD GH
FOLHQWHVQDVHJXUDQoDGRVVHUYLoRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHDVUHFHLWDV
3RGHPRVHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVHPFXPSULUD/*3'GHYLGRjTXDQWLGDGHHFRPSOH[LGDGHGDVQRYDV
REULJDo}HVTXHVHUmRLQWURGX]LGDVEHPFRPRGHYLGRjIDOWDGHUHJXODPHQWDomRFODUDRXDXVrQFLDGH
VHJXUDQoDMXUtGLFD7HQGRHPYLVWDRODUJRYROXPHGHGDGRVSHVVRDLVWUDWDGRVSRGHPRVVHUDOYRVGH
VDQo}HV FDVR QmR FRQVLJDPRV GHPRQVWUDU FRQIRUPLGDGH FRP D /*3' H RXWUDV OHLV DSOLFiYHLV
VXMHLWDQGRVH D SHUGDV ILQDQFHLUDV H GH UHSXWDomR R TXH SRGH DIHWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH RV QRVVRV
UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV (P FDVR GH LQIUDo}HV jV QRUPDV GD /*3' HVWDUHPRV VXMHLWRV DOpP GD
UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV D DGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomR
GH PHGLGDV FRUUHWLYDV E PXOWD GH DWp GR IDWXUDPHQWR GD HPSUHVD RX GRJUXSR OLPLWDGD QR
WRWDO D 5 PLOK}HV SRU LQIUDomR F  SXEOLFLWDomR GD LQIUDomR DSyV GHYLGDPHQWH DSXUDGD H
FRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLD G EORTXHLRGRVGDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomRDWpDVXD
UHJXODUL]DomR H HOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomR I VXVSHQVmRSDUFLDOGR
IXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGHVHLVPHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUHP
FDVRGHUHLQFLGrQFLD J VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXH
VHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGHVHLVPHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHPFDVRGH
UHLQFLGrQFLD K SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGH
GDGRVHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD
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b.

Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação

ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
1yVDLQGDQmRDGHULPRVDXPSDGUmRHVSHFtILFRHPkPELWRQDFLRQDORXLQWHUQDFLRQDOGHSUiWLFDV
DPELHQWDLV
1R HQWDQWR DGRWDPRV FRPR SUiWLFD LQWHUQD GH JHVWmR DPELHQWDO D HODERUDomR GH HVWXGRV GH
LQYHVWLJDomRSUHOLPLQDUHHYHQWXDOLQYHVWLJDomRFRQILUPDWyULDSDUDWRGRVRVWHUUHQRVDGTXLULGRVSRU
QyV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD VXD RULJHP LQGXVWULDO FRPHUFLDO RX UHVLGHQFLDO  FRPR IRUPD GH
LGHQWLILFDU SRVVtYHLV FRQWDPLQDQWHV QR VROR H QD iJXD VXEWHUUkQHD H GH DWHQGHU jV GLVSRVLo}HV GD
OHJLVODomRDPELHQWDO$GLFLRQDOPHQWHYLVDQGRDRDWHQGLPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDODRDGTXLULU
WHUUHQRVRQGHSUHWHQGHPRVGHVHQYROYHUQRVVRVSURMHWRVSURFXUDPRVFRQVLGHUDUWRGRVRVDVSHFWRV
DPELHQWDLVQHFHVViULRVHDSOLFiYHLVFRPrQIDVHSDUDDHYHQWXDOH[LVWrQFLDGHPDQDQFLDLVYHJHWDomR
DUEyUHD REMHWR GH HVSHFLDO SURWHomR H VREUHSRVLomR D 8QLGDGHV GH &RQVHUYDomR $OpP GLVVR
DWHQWDPRVDORFDOL]DomRGHVWHVWHUUHQRVTXDQWRjRFRUUrQFLDGHiUHDVGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWHH
UHVHUYDOHJDOQRORFDO
c.

Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
1R%UDVLODWLWXODULGDGHGHPDUFDVVRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR
,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ´,13,µ DDXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGH
PDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO$SyVRUHJLVWURRWLWXODUGDPDUFDSDVVD
D GHWHU R GLUHLWR H[FOXVLYR GH XVR QR %UDVLO SRU XP SHUtRGR GH  GH]  DQRV TXH SRGHUi VHU
VXFHVVLYDPHQWHSURUURJDGRSRUSHUtRGRVLJXDLV'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURRGHSRVLWDQWHSRVVXL
DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH SURSULHGDGH GDV PDUFDV GHSRVLWDGDV DSOLFDGDV SDUD D
LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV3DUD XPD UHODomR FRPSOHWD GRV QRVVRV DWLYRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHOHYDQWHVYLGHLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
a.

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país da nossa sede e sua participação na

nossa receita líquida total
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
b.

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação

na receita líquida total da Companhia
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
c.

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida

total da Companhia
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL RSHUDo}HV HP SDtVHV HVWUDQJHLURV QR
SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH
GH]HPEURGHH
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7.8 - Políticas socioambientais
a.

divulgação de informações sociais e ambientais

A Companhia não publica relatório específico com informações sociais e ambientais, ou relatório de
sustentabilidade. No entanto, a Companhia adota diversas práticas de sustentabilidade nos projetos
que desenvolve adequado à realidade específica da Companhia e orientado pelas normas que
estabelecem os requisitos para esse sistema de gestão da qualidade, produtividade, além das
diretrizes pertinentes aos processos de gestão ambiental, com foco em reduzir os impactos
ambientais e sociais de seus serviços.
Nossa área de Novos Negócios é responsável por realizar estudos de investigação preliminar e se for
o caso, confirmatória, para os terrenos que possuam algum indicativo, em sua ficha técnica, de
potenciais problemas relacionados a contaminação. Observamos que, antes do início das obras, o
solo é avaliado (ensaiado), segundo parâmetros de CETESB e ABNT, visando determinar o local correto
de destinação do material escavado.
y Gestão de Resíduos: A Companhia possui um procedimento interno de gestão de resíduos, visando
minimizar o impacto gerado pelas suas atividades no meio ambiente, além de favorecer a organização
e a limpeza da obra e controlar o desperdício. A gestão de resíduos é realizada desde o planejamento
até o pós-obra. Por meio de tal procedimento, a Companhia busca a destinação adequada de
resíduos, contribuindo na redução de impactos ambientais, além de possuir mecanismo de coleta
seletiva em suas obras.
Por determinação do Decreto nº 46.594/05, todas as empresas que prestam serviços de limpeza
urbana em regime privado se autodeclararam na Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB),
no sistema eletrônico auto declaratório chamado CTR-RGG (Controle de Resíduos de Grandes
Geradores) com o objetivo de atender o art. 141 da Lei 13.478 de 2002, que estabelece critérios para
a contratação e execução de empresa responsável pela execução dos serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final dos resíduos gerados que representem mais de 200 litros de lixo por
dia.
Além disso, a Companhia exige a apresentação do Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental – CADRI, emitido pela Cia. Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, nas
etapas realizadas por terceiros, dentro dos canteiros de obras.
y Água e energia: A Companhia possui mecanismos de controle dos indicadores de consumo de água
e energia para as suas obras.
Adicionalmente, possuímos indicadores de consumo de água e energia dos empreendimentos, sendo
que mensalmente, acompanhamos o andamento desses indicadores.
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• Madeira Nativa: A Companhia adota o controle da procedência e certificação da madeira que utiliza,
por meio do Documento de Origem Florestal (licença obrigatória para o transporte e armazenamento
de produtos florestais de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência desses
produtos), nos termos da legislação aplicável. Adicionalmente, cadastramos nossas obras no IBAMA,
para eventual utilização de madeira nativa, apenas nas bandejas. O restante das madeiras é
proveniente de reflorestamento.
• Cadastro Técnico Federal: Conforme exigido pelo IBAMA, a Companhia busca obter o cadastro
técnico federal para atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais
para suas obras próprias. Recentemente, houve alteração na legislação vigente – a Instrução
Normativa do IBAMA n.º 11, de 13 de abril de 2018, que alterou os entendimentos mencionados,
podendo haver a dispensa do referido cadastro. O sistema de gestão socioambiental atualmente
adotado pela Companhia busca assegurar que suas atividades atendam aos requisitos legais e normas
aplicáveis, com o compromisso de reduzir os impactos ambientais e sociais de seus serviços. Não
obstante, a Companhia está em constante processo de aprimoramento de seus mecanismos de
sustentabilidade para que possa atingir um patamar de excelência na gestão ambiental.
A Companhia entende que o sistema de gestão socioambiental atualmente adotado é suficiente para
assegurar que suas atividades atendam aos requisitos legais e normas aplicáveis, com o compromisso
de reduzir os impactos ambientais e sociais de seus serviços. Não obstante, a Companhia está em
constante processo de aprimoramento de seus mecanismos de proteção ao meio ambiente para que
possa atingir um patamar de excelência na gestão ambiental.
b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Não aplicável.
c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não aplicável.
d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas

informações
Não aplicável.
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7.9 - Outras informações relevantes
A Companhia não promove ações de responsabilidade social. A Companhia não conta com contratos
relevantes que não tenham sido descristos nos demais itens deste Formulário de Referência, bem
como a Companhia não depende do mercado nacional estrangeiro sendo a sua atuação focada no
mercado de São Paulo, conforme descrito no item 7.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a esta seção 7 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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8.

Negócios extraordinários

8.1 - Negócios extraordinários
Em 2 de janeiro de 2020, realizamos uma alteração ao contrato social para prever o aumento de nosso
capital social no montante de R$61.513.112,00 (“Aumento de Capital”), mediante a emissão de
55.361.800 quotas ordinárias e 6.151.312 quotas preferenciais, totalizando 61.513.112 novas quotas
emitidas pela Companhia. O Aumento de Capital foi realizado mediante a conferência de 58.458.492
quotas de emissão da Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“SPE Vinson”). Em razão do
Aumento de Capital, a Companhia passou a deter uma participação direta na SPE Vinson, equivalente
a 50,98% do seu capital social. Para mais informações sobre o Aumento de Capital, ver itens
“15.7- Principais operações societárias” e “17.2 – Aumento de Capital deste Formulário de Referência.”
A SPE Vinson é um complexo residencial do empreendimento denominado “Praças da Cidade”, com
área privativa em torno de 127,5 mil m² e um VGV R$ 868 milhões. Esse complexo residencial já teve
2 fases concluídas, havendo ainda 3 outras fases para lançamento. Para mais informações sobre o
aumento de capital da Companhia e a SPE Vinson, vide os itens 8.1, 15.7 e 17.2 deste Formulário de
Referência. Abaixo apresentamos os principais dados operacionais do empreendimento:

SPE Vinson - Composição Complexo "Praças da Cidade"
Fase/Lotes
Praça
Piratininga
Praça Mooca

Área Terreno

Área Privativa

VGV Bruto

4.643,50m2
5.297,34m2

17.999,84m2
26.166,64m2

110.108.418
169.036.494

Wonder

4.898,00m2

26.658,04m2

183.940.476

Fase 4

5.151,32m2

26.596,84m2

186.177.880

Fase 5
TOTAL

6.804,85m2
26.795,01m2

30.096,84m2
127.518,20m2

219.706.932
868.970.200

VGV Líquido
(ex-permuta)

% Vendido

95.498.716
159.343.523

98,21%
67,42%
futuro
168.471.435 lançamento
futuro
177.791.880 lançamento
futuro
209.267.932 lançamento
810.373.485

Para mais informações sobre as informações financeiras combinadas da Companhia
(considerando a SPE Vinson), ver os itens “3.9 – Outras Informações Relevantes” e “10.9 –
Outros Fatores com Influência Relevante”.
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$OpPGDDTXLVLomRGHVFULWDQRLWHPDFLPDQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDFRQGXomRGRV
QRVVRVQHJyFLRVQRV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$FUHGLWDPRVTXHWRGRVRVDWLYRVDOLHQDGRVVmRSDUWHGDQRVVDRSHUDomRQRUPDOORJRQmRH[LVWHP
FRQWUDWRVUHOHYDQWHVQmRRSHUDFLRQDLVFHOHEUDGRVQRV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWHTXHQmRHVWHMDPUHODFLRQDGRVFRPDVQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV MXOJDGDV UHOHYDQWHV SRU QyV SDUD D VHomR  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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$WLYRVUHOHYDQWHV
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GRDWLYRQmRFLUFXODQWHTXHMXOJXHPRVUHOHYDQWHV
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País de localização
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Imóvel localizado na Av. Angélica, nº 2346, 8º andar, cj 84, parte, Consolação

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SP

UF de localização
São Paulo

Município de localização

Alugada

PÁGINA: 163 de 361

Tipo de propriedade

Versão : 1

568

www.lavvi.com.br

Nome de domínio na internet

01/09/2026

Registro da marca
28/08/2028
“LAVVI” nº 911874380.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

No âmbito administrativo, não é possível assegurar que
terceiros não tentem prejudicar nossos registros por meio de
instauração de processos de nulidade, no caso do registro ser
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96, ou por meio de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, caso a marca
não esteja sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro. Âmbito judicial: embora sejamos titulares do registro de
marca, não é possível assegurar que terceiros não aleguem que
tais registros violam seus direitos eventualmente obtenham
alguma vitória. O não pagamento das contribuições devidas ao
INPI, ou aos órgãos internacionais, bem como a não solicitação
de renovação dos registros, poderão acarretar na perda desses
direitos. Atualmente a titularidade do registro da marca Lavvi
está em nome da Cyrela. A solicitação de transferência da
titularidade foi protocolada perante o INPI, e está andamento.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
disponível para terceiros. No entanto, a perda do
nome de domínio não ocasionaria impacto
relevante no desenvolvimento das atividades da
companhia.

A eventual perda de direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas nos territórios dos
respectivos países nos quais nós mantemos o
registro. Apesar de remota, tal possibilidade
acarretaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
comercializar seus produtos. Existe, ainda, a
possibilidade de sofrermos demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido em caso de
violação de direitos de terceiros, podendo resultar
na impossibilidade de utilizarmos as marcas na
condução de nossa atividade. Não é possível,
porém, quantificar os impactos de tal hipótese.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1
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96,737563

40,242669

100,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-6,153137

100,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

29.019.154/0001-07

30/06/2020

CBR 052
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

24,910673

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

17.908.657/0001-54

Apolo 11
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

0,00

3.872.000,00

1.229.590,00

0,00

200.000,00

1.135.171,00

681.934,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

10.172.280,00

São Paulo

13.634.652,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios; (c)
o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios; (d) o planejamento, a
promoção, o desenvolvimento sob o
regime de incorporação imobiliária, a
venda e a entrega de unidades
habitacionais e/ou comerciais; (e)
administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios;
(c) o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios;
(d) o planejamento, a promoção, o
desenvolvimento sob o regime de
incorporação imobiliária, a venda e a
entrega de unidades habitacionais e/ou
comerciais;
(e) administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 165 de 361

40,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

570

0,000000

100,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

30/06/2020

Lavvi Lisboa
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

102,942750

31.775.479/0001-61

Posicionamento Estratégico da Companhia
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

582,729805

460,141844

31/12/2019

22,035533

27.385.542/0001-86

30/06/2020

Lavvi Carrão
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

6.688.800,00

3.138.250,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

Valor mercado

Brasil

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

São Paulo

32.902.298,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios; (c)
o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios; (d) o planejamento, a
promoção, o desenvolvimento sob o
regime de incorporação imobiliária, a
venda e a entrega de unidades
habitacionais e/ou comerciais; (e)
administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios; (c)
o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios; (d) o planejamento, a
promoção, o desenvolvimento sob o
regime de incorporação imobiliária, a
venda e a entrega de unidades
habitacionais e/ou comerciais; (e)
administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 166 de 361

100,000000

94,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

571

100,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

420,724049

100,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31,935030

10,939274

30/06/2020

27.662.876/0001-50

31/12/2019

Lavvi Londres
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

152818,181818

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

8.476.403,00

3.414.708,00

794.673,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

País sede

20.632.106,00

São Paulo

34.137.459,00

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios; (c)
o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios; (d) o planejamento, a
promoção, o desenvolvimento sob o
regime de incorporação imobiliária, a
venda e a entrega de unidades
habitacionais e/ou comerciais; (e)
administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 167 de 361

80,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

572

0,000000

31/12/2017

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

34.809.507/0001-02

30/06/2020

Lavvi Miami
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

100,000000

5882,888889

31/12/2019

31/12/2018

-0,787431

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

30.867.064/0001-55

Lavvi Madri
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

3.700.805,00

São Paulo

26.710.889,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios;
(c) o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios;
(d) o planejamento, a promoção, o
desenvolvimento sob o regime de
incorporação imobiliária, a venda e a
entrega de unidades habitacionais e/ou
comerciais;
(e) administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios; (c)
o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios; (d) o planejamento, a
promoção, o desenvolvimento sob o
regime de incorporação imobiliária, a
venda e a entrega de unidades
habitacionais e/ou comerciais; (e)
administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 168 de 361

100,000000

80,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

573

0,000000

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

Lavvi Paris
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

27.638.192/0001-12

Posicionamento Estratégico da Companhia
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

1130,000000

34.263.438/0001-84

30/06/2020

Lavvi Milão
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

Brasil

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

São Paulo

123.002,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios;
(c) o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios;
(d) o planejamento, a promoção, o
desenvolvimento sob o regime de
incorporação imobiliária, a venda e a
entrega de unidades habitacionais e/ou
comerciais;
(e) administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

(a) a venda e compra de imóveis próprios;
(b) a locação de bens imóveis próprios;
(c) o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios;
(d) o planejamento, a promoção, o
desenvolvimento sob o regime de
incorporação imobiliária, a venda e a
entrega de unidades habitacionais e/ou
comerciais;
(e) administrar e financiar o recebimento
integral das parcelas decorrentes do preço
de alienação das unidades imobiliárias,
correspondente ao valor de venda,
atualizações monetárias e juros
contratados, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 169 de 361

70,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

574

100,000000

31/12/2018

31/12/2017

40,277778

-533,734940

100,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

-52,000000

100,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

373,809524

1150,000000

30/06/2020

29.064.006/0001-04

31/12/2019

LV Construção e
Empreitada Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-66,732673

30/06/2020

28.493.571/0001-24

31/12/2019

Lior Consultoria
Imobiliária Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-41,416502

1493,982808

31/12/2019

31,666155

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.000,00

507.000,00

0,00

0,00

0,00

9.711.976,00

475.950,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

País sede

596.498,00

São Paulo

168.012,00

São Paulo

12.873.461,00

Valor (Reais)

Município sede
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(a) a empreitada de lavor na área de
construção civil em todos os aspectos;
(b) a construção civil, por conta própria ou
por conta de terceiros em todos os
aspectos e modalidades;
(c) a venda e compra de imóveis próprios;
(d) a locação de bens imóveis próprios;
(e) o desmembramento ou loteamento de
terrenos próprios;
(f) a incorporação imobiliária.

(a) a intermediação na compra, venda,
permuta e locação de imóveis ou de
direitos e obrigações a eles relativos;
(b) a administração de bens próprios, por
conta própria ou de terceiros; e
(c) a participação, de qualquer forma, no
capital social de outras empresas.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 170 de 361

100,000000

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

575

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

Posicionamento Estratégico da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2019

100,000000

15.461.071/0001-69

30/06/2020

Vinson
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Posicionamento Estratégico da Companhia

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

0,00

0,00

0,00

905.418,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

63.765.155,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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a) incorporações imobiliárias;
b) compra, venda e locação de imóveis
próprios;
c) loteamento ou desmembramento de
terrenos;
d) construção de imóveis destinados à
venda.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 171 de 361

50,980000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

9.2 - Outras Informações Relevantes
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV


$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GLVFRUUH VREUH WHQGrQFLDV TXH UHIOHWHP HVSHFLILFDPHQWH VREUH
H[SHFWDWLYDVDWXDLV3RUVHWUDWDUGHH[SHFWDWLYDVDVPHVPDVHQYROYHPULVFRVHLQFHUWH]DVEHPFRPR
FRQGLo}HVIXWXUDVGHPHUFDGRSRGHUmRGLIHULUPDWHULDOPHQWHQRVUHVXOWDGRVIXWXURVHQDVGHFODUDo}HV
DWXDLVGHYLGRDXPDVpULHGHIDWRUHVLQFOXLQGRVHPOLPLWDo}HVRVHVWDEHOHFLGRVQRLWHPHRXWURV
DVVXQWRVHVWDEHOHFLGRVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


$V LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQWLGDVQRV LWHQV  D GHYHP VHU OLGDV HP FRQMXQWR FRP L  DV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
H LL GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GH  HP  GH GH]HPEUR GH  H HP  GH GH]HPEUR GH  H VXDV UHVSHFWLYDV QRWDV
H[SOLFDWLYDV$VUHIHULGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ´International
Financial Reporting Standards - IFRSµ DSOLFiYHLVjVHQWLGDGHVGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDQR%UDVLO
UHJLVWUDGDVQD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV²&902VDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDWUDQVIHUrQFLDGH
FRQWUROHQDYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDVVHJXHPRHQWHQGLPHQWRGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HPOLQKDFRPR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3QRVREUHDDSOLFDomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR
1%&7* ,)56 $VLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPD,$6
²´Interim Financial ReportingµHPLWLGRSHOR,$6%HFRPR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR²1%&7*
5  ² ´'HPRQVWUDomR ,QWHUPHGLiULDµ DSOLFiYHLV jV HQWLGDGHV GH LQFRUSRUDomRLPRELOLiULD QR %UDVLO
UHJLVWUDGDV QD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ´&90µ  H GH IRUPD FRQGL]HQWH FRP DV QRUPDV
H[SHGLGDVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVDSOLFiYHLVjHODERUDomRGDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV
,75 2VDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHQDYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDVVHJXHP
RHQWHQGLPHQWRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDOLQKDGRjTXHOHPDQLIHVWDGRSHOD&90QR2ItFLR
&LUFXODU&9061&6(3QRVREUHDDSOLFDomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7* ,)56 


(P  GH MDQHLUR GH  HQWURX HP YLJRU D QRYD QRUPD TXH UHJXOD R WUDWDPHQWR FRQWiELO GDV
2SHUDo}HV GH $UUHQGDPHQWR 0HUFDQWLO ,)56  1%& 7*  5  HPLWLGD SHOR ,$6% H &3&
UHVSHFWLYDPHQWH2&3& 5 ,)56VXEVWLWXLR,$6´2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOµ
HFRUUHVSRQGHQWHVLQWHUSUHWDo}HVHGHWHUPLQDTXHRVDUUHQGDWiULRVSDVVDPDWHUTXHUHFRQKHFHUR
SDVVLYRGRVSDJDPHQWRVIXWXURVHRGLUHLWRGHXVRGRDWLYRDUUHQGDGRSDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRV
FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOSRGHQGRILFDUIRUDGRHVFRSRGDQRUPDDSHQDVRVFRQWUDWRV
GHFXUWRSUD]RRXGHSHTXHQRYDORU3DUDDLPSOHPHQWDomRGHWDOQRUPDD&RPSDQKLDDGRWRXR
PpWRGRUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGR&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSDUDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGHQmRIRUDPDMXVWDGDV
SDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)561%&7* 5 


$GLFLRQDOPHQWHFRPHIHLWRDSDUWLUGHGHMDQHLURGHHQWUDUDPHPYLJRUDVQRYDVQRUPDVTXH
UHJXODP R WUDWDPHQWR FRQWiELO GH 5HFHLWD GH &RQWUDWRV GH &OLHQWHV ,)56  1%& 7*   H GH
,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV ,)561%&7* HPLWLGDVSHOR,$6%H&3&UHVSHFWLYDPHQWH$1%&7*
,)56GL]UHVSHLWRDRUHFRQKHFLPHQWRGRFRQWUDWRFRPRFOLHQWH$QRUPDHVWDEHOHFHSULQFtSLRV
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TXH D HQWLGDGH GHYH DSOLFDU SDUD DSUHVHQWDU LQIRUPDo}HV VREUH D QDWXUH]D R YDORU D pSRFD H D
LQFHUWH]DGHUHFHLWDVHIOX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHVGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH2UHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWDGHYHDFRQWHFHUTXDQGRDHQWLGDGHVDWLVIL]HUjREULJDomRGHSHUIRUPDQFHDRWUDQVIHULUREHP
RXVHUYLoRSURPHWLGRDRFOLHQWH$WUDQVIHUrQFLDSRGHVHUDRORQJRGRWHPSR ´over timeµ RXHPXP
PRPHQWRHVSHFtILFR ´at a point in timeµ (POLQKDFRPD1%&7*,)56D&90 &RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV HPLWLXR2)Ì&,2&,5&8/$5&9061&6(3QRTXDOUDWLILFDTXHR32&
Percentage of Completion over time  HVWi DGHUHQWH j 1%& 7* ,)56  H HVWDEHOHFH TXH D
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p D UHVSRQViYHO SHOR MXOJDPHQWR GR FULWpULR GH UHFRQKHFLPHQWR GD
UHFHLWD &RP LVVR D &RPSDQKLD UHYLVRX WRGRV RV FRQWUDWRV GH FRPSUD H YHQGD GH XQLGDGHV
LPRELOLiULDVHPFRQVWUXomRQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHH
DGRWRXDSUiWLFDFRQWiELOGHVFULWDQD1RWD([SOLFDWLYDGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGHGHMXQKR
GHREVHUYDQGRDH[LVWrQFLDGHLQFHUWH]DGHHQWUDGDGHIOX[RGHFDL[DHDHYLGrQFLDREMHWLYDGH
FRQGLo}HV TXH Mi H[LVWLDP QD GDWD ILQDO GR SHUtRGR FRQWiELO HP FDGD XP GRV FRQWUDWRV
&RQVHTXHQWHPHQWH RV DMXVWHV GH DGRomR GD QRUPD IRUDP H[HFXWDGRV HP FDGD XPD GDV UXEULFDV
FRQWiEHLVUHODFLRQDGDVjVSURYLV}HVSDUDGLVWUDWRVHPGHMDQHLURGH


)RUDP GHVFULWDV WDPEpP PpWULFDV GH GHVHPSHQKR LPSRUWDQWHV TXH D QRVVD $GPLQLVWUDomR XWLOL]D
SDUD DYDOLDU RV QHJyFLRV PHGLU R GHVHPSHQKR LGHQWLILFDU WHQGrQFLDV H RSRUWXQLGDGHV H WRPDU
GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV WDLV FRPR R (%,7'$ $MXVWDGR H D 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGD /XFUR %UXWR
$MXVWDGRH0DUJHP%UXWD$MXVWDGD52$(H'tYLGD 'LVSRQLELOLGDGH /tTXLGD5HFRPHQGDPRVDOHLWXUD
GRVHJXLQWHIDWRUGHULVFRGHVFULWRQRLWHPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD´Modificações nas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil em função de sua convergência às práticas contábeis
internacionais (IFRS) podem afetar adversamente nossos resultadosµ


2V WHUPRV ´$+µ H ´$9µ QDV FROXQDV GH GHWHUPLQDGDV WDEHODV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDVLJQLILFDP´$QiOLVH+RUL]RQWDOµH´$QiOLVH9HUWLFDOµUHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDO
FRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDRORQJRGHXPSHUtRGR$$QiOLVH9HUWLFDO
UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP HP UHODomR jV UHFHLWDV OtTXLGDV SDUD RV SHUtRGRV DSOLFiYHLV DRV
UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV RX HP UHODomR GR DWLYR WRWDOSDVVLYR H SDWULP{QLR OtTXLGR QDV GDWDV
DSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGREDODQoRSDWULPRQLDO


3DUDLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGH&RURQDYtUXV &29,' QDVDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLDHHPVXDFRQGLomRILQDQFHLUDYLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


D

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV



(PGHMXQKRGHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDWLQJLX5PLOK}HVSHUPLWLQGRDOFDQoDU
XPD PDUJHP EUXWD GH  &RQVLGHUDQGR TXH D PDUJHP EUXWD p R LQGLFDGRU TXH PHGH D
UHQWDELOLGDGHGDVYHQGDVGHGX]LGDVGRVLPSRVWRVHGRVFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVREWLYHPRVXP
DXPHQWRGHSRQWRVSHUFHQWXDLV ´SSµ HPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH3DUDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
DV UHFHLWDV OtTXLGDV DWLQJLUDP 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH
VHQGRTXHDPDUJHPEUXWDUHJLVWUDGDIRLGHHPHPHUHVSHFWLYDPHQWH
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(QWUHWDQWR DV PDUJHQV SRGHP YDULDU GH IRUPD VLJQLILFDWLYD FRQVLGHUDQGR SULQFLSDOPHQWH RV
VHJXLQWHVIDWRUHV L YRODWLOLGDGHGRVSUHoRVHYROXPHVGHYHQGDV LL HIHLWRGRVGLVWUDWRVUHGX]LQGR
UHFHLWDVMiUHFRQKHFLGDVHHVWRUQRGHFXVWRVGHVHUYLoRVH LLL HFRQRPLDVRXLQFUHPHQWRVGHREUDV
HQWUHRXWURV


(P WHUPRV GH PDUJHP OtTXLGD LQGLFDGRU EDVHDGR QR UHVXOWDGR OtTXLGR GR SHUtRGR FRPSDUDGR jV
UHFHLWDVOtTXLGDV RVVHJXLQWHVLQGLFDGRUHVIRUDPREWLGRVHPGHMXQKRGHHP
GH]HPEURGHHPGH]HPEURGHHQHJDWLYDHPGH]HPEURGH
$ PDUJHP OtTXLGD GD &RPSDQKLD QRV SHUtRGRV FLWDGRV IRL UHVSDOGDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO FRP FUHVFLPHQWR GH UHFHLWDV GH YHQGDV FRQVLGHUDQGR TXH KRXYH
FUHVFLPHQWRGHFXVWRVHGHVSHVDVHPSDWDPDULQIHULRUDRFUHVFLPHQWRGDVUHFHLWDV(QWUHWDQWRHP
 D &RPSDQKLD UHJLVWURX PDUJHP OtTXLGD QHJDWLYD GHYLGR D IDVH SUpRSHUDFLRQDO HP TXH D
&RPSDQKLDVHHQFRQWUDYDFRQVLGHUDQGRTXHIRLFRQVWLWXtGDHPVHWHPEURGH


(PGHMXQKRGHR52$(WRWDOL]RXFRQWUDQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
(PGHGH]HPEURGHR52$(WRWDOL]RXFRQWUDHPGH]HPEURGH(P
GHGH]HPEURGHR52$(ILFRXHPQHJDWLYRGHGHYLGRDIDVHLQLFLDOGHRSHUDo}HVHPTXH
D&RPSDQKLDVHHQFRQWUDYD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR52$(YHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD


$SRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHUDGH5
PLOK}HVHDGtYLGDOtTXLGD FRUUHVSRQGHQWHjVRPDGH&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[DGHGX]LGRVGD
'tYLGD WRWDOL]DYD5PLOK}HV(PGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHHPGH
GH]HPEURGHDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV
5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH H D GLVSRQLELOLGDGH OtTXLGD WRWDOL]DYD 5
PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH 3DUD PDLV GHWDOKHV VREUH DV YDULDo}HV
GHVVDVUXEULFDVFRQWiYHLVYHULWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


$&RPSDQKLDSRVVXLFDSDFLGDGHGHJHUDUUHVXOWDGRVVXILFLHQWHVSDUDKRQUDUFRPVXDVREULJDo}HV
VHQGRHVWHVRULXQGRVGHSURMHWRVHPDQGDPHQWRHGHQRYRVODQoDPHQWRV


$ &RPSDQKLD WHP FRQVHJXLGR JHUDU FDL[D OLYUH QRV ~OWLPRV DQRV SDUD ID]HU IUHQWH DRV VHXV
LQYHVWLPHQWRV EHP FRPR GHPRQVWUD D VXD FDSDFLGDGH VyOLGD GH FRQWLQXLGDGH DOLDGD DR
FRPSURPHWLPHQWRGRVVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSDUWLFLSDQGRDWLYDPHQWHGHVXDVRSHUDo}HVH
GHFLV}HVHVWUDWpJLFDV
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E

(VWUXWXUDGH&DSLWDO



2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDDFUHGLWDPTXHDDWXDOHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDXPD
SURSRUomR HTXLOLEUDGD HQWUH FDSLWDO SUySULR H GH WHUFHLURV FRQGL]HQWH HP VXD YLVmR FRP VXDV
DWLYLGDGHVHHVWUDWpJLDQDSURSRUomRDSUHVHQWDGDQDWDEHODDEDL[R


HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR 

&DSLWDOGHWHUFHLURV
SDVVLYRFLUFSDVVLYRQmRFLUF 
&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 
&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 

(PGH MXQKR GH

(PGHGH]HPEUR GH

































3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV









3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR










F

&DSDFLGDGHGH3DJDPHQWRHP5HODomRDRV&RPSURPLVVRV)LQDQFHLURV$VVXPLGRV



2V GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GD DQiOLVH GRV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR H GD JHUDomR
RSHUDFLRQDOGHFDL[DGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHD&RPSDQKLDWHPDFDSDFLGDGHGHKRQUDUFRP
DVREULJDo}HVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RH[LVWHQWHVFRQIRUPHGDGRVDEDL[R


(PGH
MXQKRGH




'LVSRQLELOLGDGHV'tYLGDV
'LVSRQLELOLGDGHV
'tYLGD%UXWD
Dívida (Disponibilidade) Líquida
HPPLOKDUHVGHUHDLV 

(PGH
GH]HPEURGH


 



1RVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPHD&RPSDQKLDSRVVXtDHPGLVSRQLELOLGDGHV5PLOK}HV
H5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHHQmRSRVVXtDVDOGRVGHGtYLGDVFRQWUDWDGDV


$VVLPFRQVLGHUDQGRQRVVREDL[RHQGLYLGDPHQWRHQRVVRIOX[RGHFDL[DDFUHGLWDPRVTXHWHUHPRV
OLTXLGH] H UHFXUVRV GH FDSLWDO VmR VXILFLHQWHV SDUD FREULU QRVVRV FXVWRV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLUDVGtYLGDVHLQYHVWLPHQWRVSHORVSUy[LPRVPHVHVHPERUDQyVQmRSRVVDPRVJDUDQWLUTXH
WDOVLWXDomRSHUPDQHFHUiLQDOWHUDGDHVSHFLDOPHQWHFRQVLGHUDQGRDLQFHUWH]DRULXQGDGRVLPSDFWRV
GDSDQGHPLDGR&29,'QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDQRVVDVRSHUDo}HVHIOX[RVGHFDL[DIXWXURV


G

)RQWHV GH )LQDQFLDPHQWR SDUD &DSLWDO GH *LUR H SDUD ,QYHVWLPHQWRV HP $WLYRV QmR

FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV


2 FDSLWDO GH JLUR SULRULWDULDPHQWH p FDSWDGR SRU PHLR GH OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWR GR 6LVWHPD
)LQDQFHLURGD+DELWDomR6)+5HFXUVRVRULXQGRVGR6)+RIHUHFHPWD[DVGHMXURVPDLVEDL[DVHP
UHODomRDRPHUFDGRSULYDGRRSo}HVGHSDJDPHQWRDQWHFLSDGRHDSRVVLELOLGDGHGHWUDQVIHUrQFLDGD
QRVVDGtYLGDSDUDRVQRVVRVFOLHQWHV$GLFLRQDOPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDVmRILQDQFLDGDV
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SRU PHLR GH OLQKDV GH FUpGLWR YLQFXODGDV D DOJXPD DTXLVLomR GH DWLYR HVSHFtILFD VHFXULWL]DomR GH
UHFHEtYHLVHFDSWDo}HVGHORQJRSUD]RSDUDFREULUQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHPSURMHWRV


2GHWDOKDPHQWRGDVQRVVDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRHQFRQWUDVHQRLWHPILGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD


H

)RQWHV GH )LQDQFLDPHQWR SDUD &DSLWDO GH *LUR H SDUD ,QYHVWLPHQWRV HP $WLYRV 1mR

FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]


$QRVVD$GPLQLVWUDomRDFUHGLWDTXHFRPEDVHHPVHXVDWXDLVSODQRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWR
RVDOGRHVXDJHUDomRGHFDL[DVRPDGRVjSRVVLELOLGDGHGHFDSWDomRGHUHFXUVRVGHWHUFHLURVTXDQGR
QHFHVViULDVXSRUWDPDHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDRILQDQFLDPHQWRGRFDSLWDOGHJLURH
SDUDDUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRV


)D]SDUWHGDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDUHDMXVWDUVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVjJHUDomR
GH FDL[D RSHUDFLRQDO HYLWDQGR GHVVD IRUPD FDSWDo}HV GH FXUWR SUD]R (YHQWXDOPHQWH SHTXHQDV
RSHUDo}HVSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVFRPRHPSUpVWLPRVSRQWHVSDUDILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R


1mR REVWDQWH HVVDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR WHUHP VLGR VXILFLHQWHV QR SDVVDGR RV LPSDFWRV GR
&29,'HPQRVVDVRSHUDo}HVSRGHPMXVWLILFDUQRIXWXURHFDVRRV'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLD
MXOJXHPSHUWLQHQWHDXWLOL]DomRGHRXWUDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRFRPRRPHUFDGRGHFDSLWDLVRX
FRQWUDWDUILQDQFLDPHQWRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRPDVTXDLVWHPRVUHODFLRQDPHQWRQmRVySDUD
ILQDQFLDUHYHQWXDLVDTXLVLo}HVRXLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHVPDVWDPEpPSDUDILQDQFLDU
QRVVDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURQRFXUWRSUD]RSULQFLSDOPHQWHHQTXDQWRSHUVLVWLUHPRVHIHLWRV
GDSDQGHPLD


I



QtYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDVGHVFUHYHQGRDLQGD
L

FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV


$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWR
GD&RPSDQKLDHPYLJRUHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH






'HVFULomR
HPPLOKDUHVGHUHDLV 
L &&%²)LQDQFLDPHQWR
,PRELOiULR

LL &UpGLWRFRP
*DUDQWLDKLSRWHFiULD²
3DWULP{QLRGH$IHWDomR
7RWDO
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

%DQFR

7D[DGH-XURV

9HQFLPHQWRV





%DQFR$OIDGH
,QYHVWLPHQWRV
6$

GR&',







%DQFR%UDGHVFR
6$

QDIDVHGH
FRQVWUXomRH
DSyV
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L

CCB – Financiamento Imobiliário. &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR ´&&%µ  HPLWLGD SHOD
&RPSDQKLDHPGHQRYHPEURGHHPIDYRUGR%DQFR$OIDGH,QYHVWLPHQWR6$
QRYDORUGH5PLOK}HVHFXMRVUHFXUVRVOtTXLGRVIRUDPXWLOL]DGRVLQWHJUDOPHQWHSDUD
LQYHVWLPHQWR GLUHWR RX LQGLUHWR SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV FRQWURODGDV HP
GHWHUPLQDGRV HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV (VVH ILQDQFLDPHQWR FRQWD FRP MXURV
UHPXQHUDWyULRVHTXLYDOHQWHVDGR&',FRPYHQFLPHQWRHPQRYHPEURGHH
FRQWDFRPDYDOGD&\UHODDFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD $ &&% VHUYLX GH ODVWUR
SDUDDHPLVVmRGH&HUWLILFDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV&5,HPLWLGRVSHOD5%&DSLWDO
&RPSDQKLDGH6HFXULWL]DomR(PGHMXQKRGHRVDOGRGHGHYHGRUHUDGH5
PLOK}HV

LL 


Crédito com Garantia hipotecária – Patrimônio de Afetação ²&RQWUDWRILUPDGRHPGH
DJRVWRGHFRPROLPLWHWRWDOGH5PLOK}HVRVTXDLVVHUmROLEHUDGRVGHDFRUGR
FRPRSHUFHQWXDOGHHYROXomRGHREUD$WpGHGH]HPEURGHRWRWDOGHUHFXUVRV
OLEHUDGRV IRL GH 5  PLOK}HV 2V UHFXUVRV GHHP VHU DSOLFDGRV H[FOXVLYDPHQWH QD
FRQVWUXomR GR (PSUHHQGLPHQWR ,PRELOLiULR GHQRPLQDGR &RQGRPtQLR 0RYYD 63 (P
GHMXQKRGHDGtYLGDHVWDYDTXLWDGD


&URQRJUDPDGHYHQFLPHQWRV


$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD R FURQRJUDPD GH YHQFLPHQWR GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV
GHVFULWRVQRVLWHQV L H LL 

$YHQFHUHP


(P5PLO 

$WpDQR
'HDDQRV
'HDDQRV



²



$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHPGHMXQKRGHRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVFHOHEUDGRVSHODVVRFLHGDGHVGR*UXSR/DYYLQmRSRVVXtDPVDOGRGHILQDQFLDPHQWRD
SDJDU$GHVFULomRGRVUHIHULGRVFRQWUDWRVHVWmRDVHJXLUHOHQFDGDV

L
/DYYL&DUUmR(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD&&%QHPLWLGDHPGHPDLR
GHQRYDORUGH5TXHFRQWDFRPTXRWDVGDVRFLHGDGHRQHUDGDVHPJDUDQWLDGR
FXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVDVVXPLGDV


LL 

/DYYL /RQGUHV (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD &&% Q  HPLWLGD HP  GH

RXWXEUR GH  QR YDORUGH 5 TXH FRQWD FRP TXRWDV GD VRFLHGDGH RQHUDGDV HP
JDUDQWLDGRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVDVVXPLGDV


LLL 
/DYYL 3DULV (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD ,QVWUXPHQWR GH DEHUWXUD GH FUpGLWR FRP
JDUDQWLD KLSRWHFiULD H RXWUDV DYHQoDV Q  HPLWLGD HP  GH PDUoR GH  QR YDORU GH
5 TXH FRQWD FRP TXRWDV GD VRFLHGDGH RQHUDGDV HPJDUDQWLD GR FXPSULPHQWR GDV
REULJDo}HVDVVXPLGDV
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LY 

/DYYL/LVERD(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD&RQWUDWRGHP~WXRFHOHEUDGRHQWUH/DYYL

/LVERD (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD H D &\UHOD HP  GH DJRVWR GH  QR YDORU GH
5 QR TXDO D /DYYL /LVERD FDXFLRQD VXDV SUySULDV TXRWDV FRPR SDUWH GR pack GH
JDUDQWLDVRIHUHFLGDVHPIDYRUGD&\UHODQDUHIHULGDRSHUDomR


Y
&%5  (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD &RQWUDWR GH P~WXR FHOHEUDGR HQWUH /DYYL
(PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD H &\UHOD FHOHEUDGR HP  GH PDLR GH  QR YDORU GH
5TXLWDGRHPGHIHYHUHLURGH 2P~WXRIH]SDUWHGDRSHUDomRQDTXDOD&\UHOD
TXHGHWLQKDGD&%5DOLHQRXGDVTXRWDVGD&%5SDUDD/DYYL$VTXRWDVIRUDPFDXFLRQDGDV
HPIDYRUGD&\UHOD

YL 
/DYYL0DGUL(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD&RQWUDWRGH3URGXomRGH(PSUHHQGLPHQWR
,PRELOLiULR )LQDQFLDPHQWR 1  FHOHEUDGR HP  GH MDQHLUR GH  VHQGR D GDWD GH
OLEHUDomRGDSULPHLUDSDUFHODSUHYLVWDSDUDGHQRYHPEURGHQRYDORUGH5


*DUDQWLDV
2 FRQWUDWR GH DEHUWXUD GH FUpGLWR FRP JDUDQWLD KLSRWHFiULD ² SDWULP{QLR GH DIHWDomR SUHYr DV
VHJXLQWHVJDUDQWLDV


,QWHUYHQLHQWHILDGRUDYDO

3HQKRU

+LSRWHFD

&\UHOD%UD]LO5HDOW\6$
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV

7RWDOLGDGHGRVGLUHLWRVFUHGLWyULRV
GHFRUUHQWHVGRVFRPSURPLVVRVGH
YHQGDHFRPSUDGHFDGDXPDGDV
XQLGDGHVGRHPSUHHQGLPHQWR

3UpGLRHUHVSHFWLYRWHUUHQRREMHWRGR
FRQWUDWR


$LQGDHPFRQWUDSUHVWDomRjJDUDQWLDFRUSRUDWLYD ILDQoDDYDO FRQFHGLGDSHODDFLRQLVWDFRQWURODGRUD
&\UHODHPVHXVLQVWUXPHQWRVGHILQDQFLDPHQWRVFHOHEUDGRSHOD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDRXWRUJRX
FDXomRGDVTXRWDVGHGHWHUPLQDGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV DVDEHU/DYYL&DUUmR(PSUHHQGLPHQWRV
,PRELOLiULRV /WGD &%5  (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD /DYYL /LVERD (PSUHHQGLPHQWRV
,PRELOLiULRV/WGD/DYYL/RQGUHV(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDH/DYYL3DULV(PSUHHQGLPHQWRV
,PRELOLiULRV /WGD  HP JDUDQWLD GH WDLV REULJDo}HV DVVXPLGDV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHU LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


LL

RXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV


$QRVVD$GPLQLVWUDomRFRQILUPDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXHQmRHPGHFRUUrQFLDGRVILQDQFLDPHQWRVHPSUpVWLPRVHJDUDQWLDVDFLPD
GHVFULWRV



LLL

JUDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV



7RGRV RV HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV VmR GRWDGRV GH 3DWULP{QLR GH $IHWDomR FXMD QRUPDV
HVWDEHOHFHPDVHJUHJDomRGRSDWULP{QLRGRHPSUHHQGLPHQWRGRSDWULP{QLRGRLQFRUSRUDGRU$V
RSHUDo}HVGHFUpGLWRQRkPELWRGR6LVWHPD)LQDQFHLURGH+DELOLWDomRFRQWUDWDGDVMXQWRjVLQVWLWXLo}HV
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ILQDQFHLUDV FRQWDP FRP JDUDQWLDV UHDLV

LPyYHLV H UHFHEtYHLV  DWUHODGDV DR UHVSHFWLYR

HPSUHHQGLPHQWR


LY

HYHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRUHPHVSHFLDOHPUHODomRDOLPLWHVGH

HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j DOLHQDomR GH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULREHPFRPR
VHRHPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV


$&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR&&%HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDpODVWURGHRSHUDomRGH&HUWLILFDGRVGH
5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV²&5,HPLWLGRVSHOD5%&DSLWDO&RPSDQKLDGH6HFXULWL]DomR ´6HFXULWL]DGRUDµ 
HSRVVXLHYHQWRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUGRVtQGLFHV
ILQDQFHLURVUHODFLRQDGRVDVHJXLUDVHUHPFDOFXODGRVWULPHVWUDOPHQWHSHOD&\UHOD%UD]LO5HDOW\6$
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HVQDTXDOLGDGHGHDYDOLVWDHDFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD
´$YDOLVWDµ  FRP EDVH HP VXDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV H DXGLWDGDV UHIHUHQWHV DR
HQFHUUDPHQWRGRVWULPHVWUHVGHPDUoRMXQKRVHWHPEURHGH]HPEURGHFDGDDQRHYHULILFDGRVSHOD
6HFXULWL]DGRUDHPDWp FLQFR GLDVDSyVRUHFHELPHQWRGRFiOFXORHQYLDGRSHOD$YDOLVWDHDSXEOLFDomR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD$YDOLVWD ´ÌQGLFHV)LQDQFHLURVµ VHQGRDSULPHLUDYHULILFDomRFRP
EDVHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


D UD]mR HQWUH $  D VRPD GH 'tYLGD /tTXLGD H ,PyYHLV D 3DJDU H %  3DWULP{QLR /tTXLGR
GHYHUiVHUVHPSUHLJXDORXLQIHULRUD RLWHQWDFHQWpVLPRV H


DUD]mRHQWUH $ DVRPDGH7RWDOGH5HFHEtYHLVH,PyYHLVD&RPHUFLDOL]DUH % DVRPDGH
'tYLGD/tTXLGD,PyYHLVD3DJDUH&XVWRVH'HVSHVDVD$SURSULDUGHYHUiVHUVHPSUHLJXDORX
PDLRUTXH XPHPHLR RXPHQRUTXH ]HUR 


RQGH


´'tYLGD /tTXLGDµ FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR GDV GtYLGDV RQHURVDV QR EDODQoR SDWULPRQLDO
FRQVROLGDGR GD $YDOLVWD PHQRV DV GLVSRQLELOLGDGHV VRPDWyULR GR FDL[D PDLV DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV PHQRVD'tYLGD6)+H'tYLGD)*76


´,PyYHLVD3DJDUµFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULRGDVFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLVHGD
SURYLVmRGHFXVWRVRUoDGRVDLQFRUUHUQREDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGRGD$YDOLVWD´&XVWRV
H 'HVSHVDV D $SURSULDUµ FRQIRUPH LQGLFDGR QDV QRWDV H[SOLFDWLYDV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD$YDOLVWDHPEDVHVFRQVROLGDGDV


'tYLGD6)+µFRUUHVSRQGHjVRPDWyULDGHWRGRVRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRGD$YDOLVWDHP
EDVHVFRQVROLGDGDV L FXMRVUHFXUVRVVHMDPRULXQGRVGR6LVWHPD)LQDQFHLURGD+DELWDomR
LQFOXLQGR RV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPR GH VXDV VXEVLGLiULDV FRQVLGHUDGRV
SURSRUFLRQDOPHQWH j SDUWLFLSDomR GD $YDOLVWD HP FDGD XPD GHODV  H LL  FRQWUDWDGR QD
PRGDOLGDGH´3ODQR(PSUHViULRµ
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´'tYLGD )*76µ VLJQLILFD TXDLVTXHU UHFXUVRV TXH WHQKDP VLGR FDSWDGRV MXQWR DR )*76 QRV
WHUPRVSUHYLVWRVQD&LUFXODUGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOQGHGHDJRVWRGH RX
RXWUD QRUPD TXH YHQKD D VXEVWLWXtOD GH WHPSRV HP WHPSRV  QR EDODQoR SDWULPRQLDO
FRQVROLGDGRGD$YDOLVWD


´3DWULP{QLR/tTXLGRµpRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD$YDOLVWDH[FOXtGRVRVYDORUHVGD
FRQWDUHVHUYDVGHUHDYDOLDomRVHKRXYHU


´7RWDOGH5HFHEtYHLVµFRUUHVSRQGHjVRPDGRVYDORUHVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGHFXUWRHORQJR
SUD]RGD$YDOLVWDUHIOHWLGRVRXQmRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD$YDOLVWD
FRQIRUPH LQGLFDGR QDV QRWDV H[SOLFDWLYDV jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD
$YDOLVWD HP IXQomR GD SUiWLFD FRQWiELO DSURYDGDSHOD 5HVROXomRGR &RQVHOKR)HGHUDO GH
&RQWDELOLGDGHQH


´,PyYHLV D &RPHUFLDOL]DUµ p R YDORU DSUHVHQWDGR QD FRQWD GH LPyYHLV D FRPHUFLDOL]DU GR
EDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGRGD$YDOLVWD


Outras Restrições e Limitações impostas pelos Contratos Financeiros de que somos partes
(PIXQomRGHGHWHUPLQDGDVFOiXVXODVFRQWLGDVHPQRVVRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVHVWDPRVVXMHLWRV D
GHWHUPLQDGDVUHVWULo}HVWDLVFRPR


•

OLPLWDo}HVjQRVVDFDSDFLGDGHGHYHQGHUWUDQVIHULURXGLVSRUGHTXDOTXHURXWUDIRUPDGH
SDUWHGHQRVVRVDWLYRVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV

•


SDJDUGLYLGHQGRVHRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRSRGHUiVHUUHVWULQJLGDFDVRHVWHMDHP
FXUVRXPLQDGLPSOHPHQWRGHQRVVDVGtYLGDVQRVWHUPRVGRVUHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRV

•


OLPLWDo}HVTXDQWRjQRVVDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVHDOLHQDo}HVGH
SDUWLFLSDo}HVDFLRQiULDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFRQWUROH


2 GHVFXPSULPHQWR GHVVDV UHVWULo}HV SRGH OHYDU DR YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH WDLV REULJDo}HV
ILQDQFHLUDV EHP FRPR GH RXWURV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV cross default RX cross acceleration  TXH
HVWLSXOHPFRPRFDXVDGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRRLQDGLPSOHPHQWRRXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGH
RXWURVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVSRUQyV


(PGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDFXPSULXFRPWRGDVDVREULJDo}HVSUHYLVWDVHPVHXVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

&DVR RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GHL[HP GH GHWHU PDLV GR TXH  GR FDSLWDO YRWDQWH DSyV D
FRQFOXVmRGD2IHUWD3~EOLFDGH$o}HVGD&RPSDQKLDWDOVLWXDomRSRGHUiFRQIHULUSUHUURJDWLYDDRV
FUHGRUHV SDUD GHFUHWDU R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GD GtYLGD UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR ´&&%µ HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDHPGHQRYHPEURGHHPIDYRUGR%DQFR$OIDGH
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,QYHVWLPHQWR6$DTXDOIRLODVWURGHHPLVVmRGH&HUWLILFDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV ´&5,µ HFXMR
VDOGRGHYHGRUHPGHMXQKRGHHUDGH5PLOK}HV


J OLPLWHVGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV



(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWLQKDPDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
DSURYDGRVFRPROLPLWHSDUDXWLOL]DomRQRILQDQFLDPHQWRjSURGXomR 6)+ $XWLOL]DomRGHVVDVOLQKDV
GHFUpGLWRHVWiFRQGLFLRQDGDDRDWHQGLPHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLVHVSHFLDOPHQWH
RDQGDPHQWRItVLFRGDVREUDVSDUDDVTXDLVDVOLQKDVHVWmRGHVLJQDGDV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDFXPSUHFRPWRGDVDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLV


K DOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV



2V Q~PHURV H DQiOLVHV D VHJXLU DSUHVHQWDGRV GHULYDP GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV
UHYLVDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRFRPRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGHUHVSHFWLYDPHQWHHFRPSDUDGDVFRQIRUPHHVSHFLILFDGRDVHJXLU


'(021675$d¯(6'265(68/7$'26


3(5Ì2'2 ),1'2 (0  '( -81+2 '(  &203$5$'2 $2 3(5Ì2'2 ),1'2 (0  '(
-81+2'(


5PLOKDUHV
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDV UHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
5HFHLWD GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDV
5HVXOWDGRDQWHVGDFRQWULEXLomRVRFLDOH
LPSRVWRGHUHQGD




 


$9





 



 
 















,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGR

 


$9


$+
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Receita líquida
$ 5HFHLWD OtTXLGD QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDGRFRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGHUHSUHVHQWDQGR
XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR
UHFRQKHFLPHQWR GD UHFHLWD GH REUDV HP DQGDPHQWR SHOD HYROXomR ItVLFD H GDV YHQGDV OtTXLGDV
FRQWUDWDGDVQRSHUtRGR


Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRVFRPD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX2FXVWRGRVLPyYHLV
YHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRVVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDYDGDV
UHFHLWDVOtTXLGDVDQWHDQRVVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHXPDUHGXomRGHSS
QRSHUtRGRUHSUHVHQWDGRVXEVWDQFLDOPHQWHSRUHFRQRPLDGHFXVWRVGHREUD2UHFRQKHFLPHQWRGRV
FXVWRVLQFRUULGRVGRVHPSUHHQGLPHQWRVVHGiHPIXQomRGRSHUFHQWXDOGHHYROXomRGDYHQGDGDV
XQLGDGHVUHSUHVHQWDGDVSHODIUDomRLGHDOGRWHUUHQR ),7 


Lucro bruto
'HVWDIRUPDROXFUREUXWRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVFRQWUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGHXPDXPHQWRGH
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHDPDUJHPEUXWDWHYHXPLQFUHPHQWR
HPSSDWLQJLQGRDQWHGHPHVPRSHUtRGRGH(VWHDXPHQWRFRQIRUPHDUHFHLWD
OtTXLGDpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDHFRQRPLDVGHFXVWRVGHREUDVUHFRQKHFLGDVQRSHUtRGR


Despesas comerciais

$VGHVSHVDVFRPHUFLDLVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDGR FRP 5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  MXQKR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXYLVWRTXHQRSULPHLURVHPHVWUHGHWLYHPRV
R ODQoDPHQWR GR 1DWLY7DWXDSp HQmR WLYHPRV ODQoDPHQWRVQR SULPHLUR VHPHVWUH GH R TXH
MXVWLILFDDUHGXomR

Despesas administrativas
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGHRTXH
UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  GHFRUUHQWH GH LQYHVWLPHQWRV HP HVWUXWXUD
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDSDUDDWHQGHUDRFUHVFLPHQWRGDVRSHUDo}HV
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Resultado da Equivalência Patrimonial
2UHVXOWDGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRL
GH5PLOKmRFRPSDUDGRFRP5PLOKmRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGH
RTXHUHSUHVHQWRXXPJDQKRGH5PLOKmRRXJDQKRGHFRUUHQWHGHUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
HPLQYHVWLGD FROLJDGD 

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
$V2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
IRLXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOKmRFRPSDUDGRFRPXPDGHVSHVDOtTXLGDGH5PLOKmR
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRHPUHFHLWD
OtTXLGD GH 5 PLOKmR RX  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GH UHFXSHUDomR GH GHVSHVDV FRP
SDJDPHQWRGH,378GRVHPSUHHQGLPHQWRV


Resultado Financeiro
25HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLXPDUHFHLWD
ILQDQFHLUDGH5PLOKmRFRPSDUDGRFRP5PLOKmRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOKmRRXUHSUHVHQWDGDVXEVWDQFLDOPHQWH
SHORDXPHQWRHPGHVSHVDVFRPYDULDo}HVPRQHWiULDVSDVVLYDVLQFRUULGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRVHPGHMXQKRGH


Imposto de renda e contribuição social
2,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRL
GHXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
MXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOKmRRX&RPRDVVRFLHGDGHV
FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD SRVVXHP 3DWULP{QLR GH $IHWDomR H FRQVHTXHQWHPHQWH SRVVXHP R
EHQHItFLR GR 5HJLPH (VSHFLDO GH 7ULEXWDomR 5(7  R LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO p
PDMRULWDULDPHQWHUHODFLRQDGRjUHFHLWDGHYHQGDV'HVVDIRUPDHVVHDXPHQWRHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGR
DUHFHLWD


Lucro Líquido do Exercício
'LDQWHGHVWHFRQWH[WRROXFUROtTXLGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH
5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
 R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GDV
YHQGDVOtTXLGDVFRQWUDWDGDVQRSHUtRGRHGDHYROXomRItVLFDGDVREUDVHPDQGDPHQWR
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(;(5&Ì&,262&,$/(1&(55$'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ì&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
5PLOKDUHV



$9




$9


$+

5HFHLWDOtTXLGD





&XVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRV





   

/XFUREUXWR





  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HVSHVDV UHFHLWDVRSHUDFLRQDLV











'HVSHVDVFRPHUFLDLV

 



 

 

'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV

 



 



5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO







 

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

 



 















5HVXOWDGRDQWHVGDFRQWULEXLomRVRFLDOHLPSRVWRGHUHQGD






  



,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

 



   

/XFUR SUHMXt]R OtTXLGR





  

5HFHLWD GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDV



Receita líquida
$UHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVGRH[HUFtFLRVRFLDOGHIRLDFLPDGRRYDORUUHJLVWUDGR
QR H[HUFtFLR GH  TXH DWLQJLX 5 PLOK}HV (VVH LQFUHPHQWR GH UHFHLWDV HP  VH GHYH
EDVLFDPHQWHDRVODQoDPHQWRVGHLPyYHLVUHDOL]DGRVQRSHUtRGRTXHREWLYHUDPVXFHVVRGHYHQGDV
FRQVROLGDQGRDVUHFHLWDVGHLQFRUSRUDomRHUHYHQGDGHLPyYHLV


Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
2 FXVWR GRV LPyYHLV YHQGLGRV H VHUYLoRV SUHVWDGRV QR H[HUFtFLR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDGRFRP5PLOK}HVDWLQJLGRVQRDQRDQWHULRU2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRV
SUHVWDGRV HP  UHSUHVHQWDYD  GDV UHFHLWDV OtTXLGDV DQWH D  QR DQR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  SS QD PDUJHP EUXWD GR H[HUFtFLR GH  2 IDWR p UHIOH[R
SULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRGRVODQoDPHQWRVHYHQGDVRFRUULGRVQRH[HUFtFLRGHHHPIXQomR
GRSHUFHQWXDOGHHYROXomRGDVREUDVODQoDGDVHPHDOLQKDGRDGHWHUPLQDGRVJDQKRVGH
SHUIRUPDQFHRSHUDFLRQDO


Lucro bruto
'HVWDIRUPDROXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDWLQJLX5PLOK}HVFRQWUD5PLOK}HVHP
XPDXPHQWRGH(PDPDUJHPEUXWDWHYHXPLQFUHPHQWRHPSSDWLQJLQGR
DQWHGH2DXPHQWRpFRQVHTXrQFLDSULQFLSDOPHQWHGRVODQoDPHQWRVGHLPyYHLV
UHDOL]DGRV QR SHUtRGR GH  TXH REWLYHUDP VXFHVVR GH YHQGDV FRQVROLGDQGR DV UHFHLWDV GH
LQFRUSRUDomRHUHYHQGDGHLPyYHLV
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Despesas comerciais

$VGHVSHVDVFRPHUFLDLVQRH[HUFtFRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRHVWi
GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGR DRV ODQoDPHQWRV RFRUULGRV HP  $V SULQFLSDLV GHVSHVDV FRPHUFLDLV
IRUDPFRPDFRQVWUXomRHPDQXWHQomRGHstands GHYHQGDVGRVHPSUHHQGLPHQWRV1DWLY7DWXDSpH
2QH3DUN3HUGL]HVODQoDGRVHP

Despesas administrativas
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HV
QR H[HUFtFLR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  DWULEXtGR
SULQFLSDOPHQWHjFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVQHFHVViULRVSDUDVXVWHQWDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD


Resultado da Equivalência Patrimonial
2UHVXOWDGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODWLQJLX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHDQWH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRUUHSUHVHQWDQGRXPDYDULDomRQHJDWLYDGH,VVRSRUTXHHP
WLYHPRVRODQoDPHQWRGHXPHPSUHHQGLPHQWRGHXPDLQYHVWLGD FROLJDGD FXMDRWRWDOGHXQLGDGHV
OLTXLGDGHSHUPXWDIRUDPFRPHUFLDOL]DGDVGHQWURGRSUySULRDQR

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
$V 2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDVQRH[HUFtFLRGHIRL XPD GHVSHVD OtTXLGD GH
5 PLOKmR FRPSDUDGR FRP XPD GHVSHVD OtTXLGD GH 5 PLOKmR QR H[HUFtFLR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOKmRRX(VVDUXEULFDpUHSUHVHQWDGDVXEVWDQFLDOPHQWH
SRUSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVGHQDWXUH]DWULEXWiULD


Resultado Financeiro
2 5HVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR QR H[HUFtFLR GH  IRL GH XPD UHFHLWD GH 5 PLOKmR
FRPSDUDWLYDPHQWHDXPDUHFHLWDGH5PLOKmRQRH[HUFtFLRGH25HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH2VJDQKRVHPUHFHLWDVPDLRUHVHPTXDQGRFRPSDUDGRFRPIRUDPR
UHVXOWDGRGHXPDXPHQWRHPUHFHLWDVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVSRUpPMXURVHYDULDo}HVPRQHWiULDV
SDVVLYDVUHGX]LUDPHVVHJDQKR
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Imposto de renda e contribuição social
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRGHVRPDUDP5PLOK}HVDQWH5
PLOKmRUHJLVWUDGRQRH[HUFtFLRGHPDQWHQGRVHSUDWLFDPHQWHHVWiYHLVHPUHODomRjVUHFHLWDV²
GH9DOHUHVVDOWDUTXHDVLQYHVWLGDVUHVSRQViYHLVSHODVYHQGDVGRVLPyYHLVVmRWULEXWDGDVSHOR
5HJLPH(VSHFLDOGH7ULEXWDomR²5(7FXMDVDOtTXRWDVWRWDLVGRVWULEXWRV TXHLQFOXLUDOpPGR,5H&6//
WDPEpP3,6H&2),16 VRPDPGDVUHFHLWDVEUXWDV


Lucro Líquido do Exercício
'LDQWHGHVWHFRQWH[WRROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHILFRXHP5PLOK}HVFRQWUD5
PLOK}HVUHJLVWUDGRVQRH[HUFtFLRGHUHSUHVHQWDQGRXPJDQKRHTXLYDOHQWHD5PLOK}HVRX
FUHVFLPHQWRGHUHVXOWDGRGRGHVHPSHQKRGHYHQGDVGR1DWLY7DWXDSpODQoDGRHPPDLRGH
HGHHYROXomRGDVREUDVHPDQGDPHQWR


(;(5&Ì&,262&,$/(1&(55$'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ì&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(




5PLOKDUHV



5HFHLWDOtTXLGD

$9







$9


$+


&XVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRV

 



 





/XFUREUXWR
























'HVSHVDV UHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPHUFLDLV

 



 



'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV

 



 





5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO











2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

 



 





5HFHLWD GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDV
5HVXOWDGRDQWHVGDFRQWULEXLomRVRFLDO
HLPSRVWRGHUHQGD
















 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

 



 

/XFUR SUHMXt]R OtTXLGR





 

 





 


Receita líquida
$UHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVUHJLVWUDGDQRH[HUFtFLRGHIRLPDLRUGRTXHDGH
 TXH DWLQJLX 5 PLOK}HV (VVH LQFUHPHQWR GH UHFHLWDV HP  VH GHYH EDVLFDPHQWH DRV
ODQoDPHQWRV GH LPyYHLV UHDOL]DGRV QR SHUtRGR GH  TXH REWLYHUDP VXFHVVR GH YHQGDV
FRQVROLGDQGRDVUHFHLWDVGHLQFRUSRUDomRHUHYHQGDGHLPyYHLV


5HVVDOWDVH WDPEpP TXH HP  D &RPSDQKLD HVWDYD HP VHX SULPHLUR DQR GH RSHUDo}HV FRP
YHQGDVXPDYH]TXHDHPSUHVDIRLIXQGDGDQRVHJXQGRVHPHVWUH
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Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVFRQWUD
5PLOK}HVGHYDULDQGRDSHQDVSSQDUHODomRFRPDVUHFHLWDVOtTXLGDVMiTXHHP
RFXVWRUHSUHVHQWRXGDVUHFHLWDVFRQWUDHP2DXPHQWRHPHVWiHPOLQKD
FRP DV UHFHLWDV GH YHQGDV UHFRQKHFLGDV SULQFLSDOPHQWH FRP RV HPSUHHQGLPHQWRV 3DOD]]R 9LOD
0DULDQDH9LWUDOLHP0RHPDODQoDGRVHP


Lucro bruto
'HVWDIRUPDROXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDWLQJLX5PLOK}HVFRQWUD5PLOK}HVHP
XPDXPHQWRGHLPSXOVLRQDGDSHODERDSHUIRUPDQFHGDVYHQGDVMiPHQFLRQDGDV


Despesas comerciais

$VGHVSHVDVFRPHUFLDLVQRH[HUFtFRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRHVWi
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPHstandes de venda HSXEOLFLGDGHSDUDRODQoDPHQWRGHGRLVSURGXWRV
3DOD]]R9LOD0DULDQDH9LWUDOL0RHPDHP

Despesas administrativas
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP5PLOK}HV
QR H[HUFtFLR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  DWULEXtGR
SULQFLSDOPHQWHjFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVQHFHVViULRVSDUDVXVWHQWDUDUiSLGDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHV
GD&RPSDQKLD


Resultado da Equivalência Patrimonial
2UHVXOWDGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODWLQJLX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHQmRWHQGR
VLGRDXIHULGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRDQWHULRUMiTXHHPD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDLQYHVWLPHQWRV
HPHPSUHVDVFROLJDGDV

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
$V 2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDVQRH[HUFtFLRGHIRL XPD GHVSHVD OtTXLGD GH
5 PLOKmR FRPSDUDGR FRP XPD GHVSHVD OtTXLGD GH 5 PLOKmR QR H[HUFtFLR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGHQRYDVSURYLV}HV
SDUDFRQWLQJrQFLDVGHQDWXUH]DWULEXWiULD


Resultado Financeiro
2 5HVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR QR H[HUFtFLR GH  IRL GH XPD UHFHLWD GH 5 PLOKmR
FRPSDUDWLYDPHQWH D XPD UHFHLWD GH 5 PLOKmR QR H[HUFtFLR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP
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DXPHQWR GH 5 PLOKmR 2 5HVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD
RSHUDFLRQDO OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR IRL GHFRUUHQWH
SULQFLSDOPHQWHGHUHFHLWDVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV


Imposto de renda e contribuição social
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRGHVRPDUDP5PLOK}HVDQWH5
PLOKmR UHJLVWUDGR QR H[HUFtFLR GH  (P  GHYLGR DR HVWiJLR LQLFLDO GDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDQmRKRXYHLPSDFWRGHVVHVWULEXWRVQRUHVXOWDGR


Lucro Líquido do Exercício
'LDQWH GHVWH FRQWH[WR R OXFUR OtTXLGR GH  ILFRX HP 5 PLOK}HV FRQWUD 5 PLOK}HV GH
SUHMXt]RVUHJLVWUDGRVQRH[HUFtFLRGHUHSUHVHQWDQGRXPJDQKRHTXLYDOHQWHD5PLOK}HV
QR SHUtRGR JUDoDV DR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO REWLGR QR H[HUFtFLR GH  H SHOR IDWR GH 
FRQFHQWUDURLQtFLRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD


%$/$1d263$75,021,$,6



&203$5$d®2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&2162/,'$'$6(0'(-81+2
'(('('(=(0%52'(


$7,925PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV



&,5&8/$17(6



$9



$9

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D











&DL[DUHVWULWR











&RQWDVDUHFHEHU











,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU











7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDOGRVDWLYRVFLUFXODQWHV
1®2&,5&8/$17(6

$+

































$9



$9

$+

&RQWDVDUHFHEHU











,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU











7ULEXWRVDUHFXSHUDU











2XWURVFUpGLWRV











,QYHVWLPHQWRV











,PRELOL]DGR











,QWDQJtYHO











7RWDOGRVDWLYRVQmRFLUFXODQWHV











727$/'26$7,926
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&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D FLUFXODQWH 

(PGHMXQKRGHRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWRWDOL]DYDP5PLOK}HVDSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DYDP5PLOK}HV

(VWD UHGXomR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SHOD FRPSUD GH QRYRV WHUUHQRV QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGHSDUDDPSOLDomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD


Contas a Receber (circulante e não circulante)
(P  GH MXQKR GH  R VDOGR GH FRQWDV D UHFHEHU HUD GH 5 PLOK}HV DSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWR GH  HP UHODomR DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV (VVH
DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP YLUWXGH GD FRQVROLGDomR GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GR
´FRQWDVDUHFHEHUµGDVRFLHGDGHLQYHVWLGD/DYYL3DULV(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDHPTXHD
&RPSDQKLDDGTXLULXRFRQWUROHHPMDQHLURGH


Imóveis a comercializar (circulante e não circulante)
(PGHMXQKRGHRVHVWRTXHVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVDSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
 HP UHODomR DRV 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  2 DXPHQWR GHFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHGRVHVWRTXHVGDFRQWURODGD9LQVRQ(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDTXHDWpR
~OWLPRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPQmRID]LDSDUWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD
&RPSDQKLD2LPSDFWRGDFRQVROLGDomRGHVVDFRQWURODGDIRLXPDXPHQWRGH5PLOK}HVHP
HVWRTXHV
Investimentos (não circulante)
(PGHMXQKRGHRVLQYHVWLPHQWRVWRWDOL]DYDP5PLOK}HVDSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GHHPUHODomRDRV5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRpMXVWLILFDGDSHOD
DOWHUDomRGHFRQWUROHGD/DYYL3DULV(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDTXHSDVVRXDVHUGHWLGDSHOD
&RPSDQKLDDSDUWLUGHMDQHLURGHSDVVDQGRDFRQVROLGDUDVLQIRUPDo}HVGHVWDLQYHVWLGDDSDUWLU
GHVVDGDWD
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3$66,92(3$75,0Ñ1,2/Ì48,'25PLOKDUHV
H[FHWRSHUFHQWXDLV
&,5&8/$17(6
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&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLV



















,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU










































(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

6DOiULRVHQFDUJRVVRFLDLVHSDUWLFLSDo}HV
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGHUHFROKLPHQWRVGLIHULGRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV











3URYLVmRSDUDJDUDQWLD











$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
































2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRVSDVVLYRVFLUFXODQWHV
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$9
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
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&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLV











,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGHUHFROKLPHQWRVGLIHULGRV











$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV











3URYLV}HVSDUDULVFRVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLV











$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO











3URYLVmRSDUDJDUDQWLD











2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRVSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHV

























$9



$9

$+










































3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2
&DSLWDOVRFLDO
7UDQVDomRGHFDSLWDO
/XFURV3UHMXt]RV$FXPXODGRV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRVFRQWURODGRUHV

$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV











7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR













727$/'263$66,926(3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2











Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
2VDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGR
FRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX
(VWDUHGXomRGHFRUUHXGDTXLWDomRGRILQDQFLDPHQWRSDUDREUDGRHPSUHHQGLPHQWR0RYYD63
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Contas a pagar por aquisição de imóveis (circulante e não circulante)
(PGHMXQKRGHRVDOGRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLVHUDGH5PLOK}HV
DXPHQWR GH  HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV (VVH
DXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODDTXLVLomRGHQRYRVWHUUHQRVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHSDUDIXWXUDLQFRUSRUDomR


Adiantamento de clientes (circulante e não circulante)
(PGHMXQKRGHRVDOGRGH$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVHUDGH5PLOK}HVDXPHQWRGH
HPUHODomRDRVDOGRHPGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HV(VVHDXPHQWRGHFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGRDGLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVSRUSHUPXWDItVLFDGHWHUUHQRVSDUDIXWXUD
LQFRUSRUDomR


Partes Relacionadas (circulante)
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD VDOGR HP DEHUWR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV QR
SDVVLYR WHQGR OLTXLGDGR QR GHFRUUHU VHPHVWUH R VDOGR GH 5 PLOK}HV HP DEHUWR DWp  GH
GH]HPEURGH


Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis (não circulante)
(PGHMXQKRGHRVDOGRGHSURYLV}HVSDUDULVFRVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVHUDGH5
PLOK}HV DXPHQWR GH  HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV
SURYLVmRGHFRUUHQWHGHFRQWLQJrQFLDVQRkPELWRWULEXWiULR


Outras contas a pagar – não circulante
$&RPSDQKLDSRVVXL5PLOK}HVHPGHMXQKRGH PHVPRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
  UHJLVWUDGRV QD FRQWD ´2XWUDV FRQWDV D SDJDU ² QmR FLUFXODQWHµ GHFRUUHQWHV GH REULJDo}HV
ILUPDGDVHQWUHD&RPSDQKLDHVyFLRVSDUWLFLSDQWHVGHVRFLHGDGHHPFRWDVGHSDUWLFLSDomR


Patrimônio Líquido
(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRDWLQJLX5PLOK}HVVXSHULRUDRV5
PLOK}HV DSUHVHQWDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR
DXPHQWR GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD SHORV VyFLRV FRQWURODGRUHV DWUDYpV GD FRQIHUrQFLD GH EHQV
UHSUHVHQWDGRSRUGDVTXRWDVGD9LQVRQ(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDDGTXLULGRSHOD
&RPSDQKLDHPMDQHLURGH(PDWRFRQWtQXRD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHURFRQWUROHGD9LQVRQ
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&203$5$d®2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(



$7,925PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV



&,5&8/$17(6



$9



$9

$+

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D











&DL[DUHVWULWR











&RQWDVDUHFHEHU











,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU











7ULEXWRVDUHFXSHUDU











2XWURVFUpGLWRV





















7RWDOGRVDWLYRVFLUFXODQWHV
1®2&,5&8/$17(6



$9



$9

$+

&RQWDVDUHFHEHU
,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU





















2XWURVFUpGLWRV











,QYHVWLPHQWRV











,PRELOL]DGR





















7RWDOGRVDWLYRVQmRFLUFXODQWHV











727$/'26$7,926











,QWDQJtYHO

Caixa e Equivalentes de Caixa (circulante)
(P  GH GH]HPEUR GH  R FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D WRWDOL]DYDP 5 PLOK}HV
DSUHVHQWDQGRXPLQFUHPHQWRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DYDP
5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR DSRUWH GH FDSLWDO QR YDORU GH 5
PLOK}HVGRVDWXDLVDFLRQLVWDVHSHORGHVHPSHQKRQRUHFHELPHQWRGHFOLHQWHV


Contas a Receber (circulante e não circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUHUDGH5PLOK}HVDSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH  HP UHODomR DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV (VVH
DXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGDVYHQGDVFRQWUDWDGDVGRVQRYRVSURMHWRVODQoDGRVHP
1DWLY7DWXDSpH2QH3DUN3HUGL]HV


Imóveis a comercializar (circulante e não circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVHVWRTXHVWRWDOL]DYDP5PLOK}HVDSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GHHPUHODomRDRV5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRGHFRUUHXHP
IXQomRGHWHUUHQRVDGTXLULGRVQRH[HUFtFLRGH
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Investimentos (não circulante)
(P  GH GH]HPEUR GH  RV LQYHVWLPHQWRV WRWDOL]DYDP 5 PLOK}HV DSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWR GH  HP UHODomR DRV 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR
GHFRUUHXGDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRHPSUHHQGLPHQWR0RHPD%\&\UHODHPSDUFHULDFRPD
&\UHOD


3$66,92(3$75,0Ñ1,2/Ì48,'25
PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV
&,5&8/$17(6











$9

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











)RUQHFHGRUHV











&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLV











,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU




















































6DOiULRVHQFDUJRVVRFLDLVHSDUWLFLSDo}HV
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGHUHFROKLPHQWRV
GLIHULGRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV





$9

$+

3URYLVmRSDUDJDUDQWLD









$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO











2XWUDVFRQWDVDSDJDU






















7RWDOGRVSDVVLYRVFLUFXODQWHV

1®2&,5&8/$17(6



$9



$9

$+

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGHUHFROKLPHQWRV
GLIHULGRV
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV































3URYLV}HVSDUDULVFRVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLV











$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO











3URYLVmRSDUDJDUDQWLD











2XWUDVFRQWDVDSDJDU






















3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2



$9



$9

$+

&DSLWDOVRFLDO



7RWDOGRVSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHV










$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO











7UDQVDomRGHFDSLWDO































/XFURV3UHMXt]RV$FXPXODGRV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHO
DRVFRQWURODGRUHV




$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV











7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
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Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
2VDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVQmR
WHQGRVDOGRHPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGDFDSWDomRGH
5 PLOK}HV FRP D HPLVVmR GH XPD &&% ODVWUHDGD HP XP &5, 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R
QRVVRHQGLYLGDPHQWRYHULWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


Contas a pagar por aquisição de imóveis (circulante e não circulante)
(P  GH GH]HPEUR GH  R VDOGR GH &RQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH LPyYHLV HUD GH 5
PLOK}HVDXPHQWRGHHPUHODomRDRVDOGRHPGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HV
(VVHDXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODDTXLVLomRGHQRYRVWHUUHQRVSDUDIXWXUDLQFRUSRUDomR


Adiantamento de clientes (circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGH$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVHUDGH5PLOK}HVDXPHQWR
GH  HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV (VVH DXPHQWR
GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR DGLDQWDPHQWR GH FOLHQWHV SRU SHUPXWD ItVLFD GH WHUUHQRV SDUD IXWXUD
LQFRUSRUDomR


Partes Relacionadas (circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHUDGH5PLOKmRVHQGRTXHHP
GHGH]HPEURGHQmRKRXYHVDOGR2VDOGRGHFRUUHXGHXPP~WXRFRPD&\UHODSHODDTXLVLomR
GHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQXPDFROLJDGDTXHMiIRLGHYLGDPHQWHTXLWDGR


Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis (não circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGH3URYLV}HVSDUDULVFRVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVHUDGH5
PLOK}HV DXPHQWR GH  HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV
SURYLVmRGHFRUUHQWHGHFRQWLQJrQFLDVQRkPELWRWULEXWiULR


Outras contas a pagar – não circulante
2 YDORU GH 5  PLOK}HV HP  GHFRUUH GH REULJDo}HV ILUPDGDV HQWUH D &RPSDQKLD H VyFLRV
SDUWLFLSDQWHVGHVRFLHGDGHHPFRWDVGHSDUWLFLSDomRUHIHUHQWHDRILQDQFLDPHQWRSDUDDTXLVLomRGH
WHUUHQRVHPWURFDGHSDUWLFLSDomRQRSHUFHQWXDOGHYHQGDVGHHPSUHHQGLPHQWRDVHUGHVHQYROYLGR
QRORFDO
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Patrimônio Líquido
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRHUD5PLOK}HVVXSHULRUDRV5
PLOK}HV DSUHVHQWDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GH
DSRUWHVGRVVyFLRV LQFOXLQGRRVQmRFRQWURODGRUHV QRWRWDOGH5PLOK}HVSDUDFDSLWDOGHJLUR
GD&RPSDQKLDH5PLOK}HVGHOXFURGRH[HUFtFLRGH


&203$5$d®2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(



$7,925PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV



&,5&8/$17(6



$9



$9

$+

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D











&DL[DUHVWULWR











&RQWDVDUHFHEHU











,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU





















7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDOGRVDWLYRVFLUFXODQWHV





















1®2&,5&8/$17(6



$9



$9

$+

&RQWDVDUHFHEHU





















,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU





















,PRELOL]DGR











,QWDQJtYHO











7RWDOGRVDWLYRVQmRFLUFXODQWHV











727$/'26$7,926











,QYHVWLPHQWRV

Caixa e Equivalentes de Caixa



(P  GH GH]HPEUR GH  R FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D WRWDOL]DYDP 5 PLOK}HV
DSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DYDP
5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR DSRUWH GH FDSLWDO QR YDORU GH 5
PLOK}HVGRVDWXDLVVyFLRVSDUDDTXLVLomRGHWHUUHQRV


Contas a Receber (circulante e não circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUHUDGH5PLOK}HVVXSHULRUDR
VDOGRGHGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HV(VVHDXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHOR
GHVHPSHQKRGHYHQGDVQRVODQoDPHQWRVHPTXHDWLQJLUDPSUDWLFDPHQWHGDVYHQGDVQR
ILQDOGRH[HUFtFLRGH
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Imóveis a comercializar (circulante e não circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVHVWRTXHVWRWDOL]DYDP5PLOK}HVDSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH
 HP UHODomR DRV 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR GHFRUUHX GR
GHVHPSHQKRGHYHQGDVQRVODQoDPHQWRVHPTXHDWLQJLUDPSUDWLFDPHQWHGDVYHQGDVQR
ILQDOGRH[HUFtFLR

Investimentos (não circulante)
(P  GH GH]HPEUR GH  RV LQYHVWLPHQWRV WRWDOL]DYDP 5 PLOK}HV VHQGR TXH HP  GH
GH]HPEUR GH  QmR KRXYH VDOGR (VVH VDOGR GHFRUUHX EDVLFDPHQWH GD SDUWLFLSDomR GD
&RPSDQKLDQDFROLJDGD/DYYL3DULV


3$66,92(3$75,0Ñ1,2/Ì48,'25PLOKDUHV
H[FHWRSHUFHQWXDLV
&,5&8/$17(6



)RUQHFHGRUHV
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLV



$9



$9

$+





















,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU











6DOiULRVHQFDUJRVVRFLDLVHSDUWLFLSDo}HV































$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGHUHFROKLPHQWRVGLIHULGRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRVSDVVLYRVFLUFXODQWHV
1®2&,5&8/$17(6
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLPyYHLV

































$9



$9

$+











,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGHUHFROKLPHQWRVGLIHULGRV











3URYLV}HVSDUDULVFRVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLV











3URYLVmRSDUDJDUDQWLD
7RWDOGRVSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHV
3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2
&DSLWDOVRFLDO
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
7UDQVDomRGHFDSLWDO
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$9

$+































/XFURV3UHMXt]RV$FXPXODGRV





 

 

3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRVFRQWURODGRUHV











$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV











7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
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Contas a pagar por aquisição de imóveis (circulante e não circulante)


(P  GH GH]HPEUR GH  R VDOGR GH &RQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH LPyYHLV HUD GH 5
PLOK}HVDXPHQWRGHHPUHODomRDRVDOGRHPGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HV
(VVH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GH REULJDo}HV FRP SHUPXWDV ILQDQFHLUDV GH
HPSUHHQGLPHQWRVODQoDGRVHP


Adiantamento de clientes (circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGH$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVHUDGH5PLOK}HVDXPHQWR
GH  HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV (VVH DXPHQWR
GHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVGDVREUDVHPDQGDPHQWR


Partes Relacionadas (circulante)
(P  GH GH]HPEUR GH  QmR KRXYH R VDOGR GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV VHQGR TXH HP  GH
GH]HPEURGHRVDOGRIRLGH5PLOKmR(VVDREULJDomRWHYHRULJHPQDFHVVmRLQWHJUDOGH
TXRWDV GD 63( $SROR  GHWLGDV SRU &\UHOD H 5+ (PSUHHQGLPHQWRV VyFLRV GD &RPSDQKLD FRP
TXLWDomRHP


Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis (não circulante)
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGH3URYLV}HVSDUDULVFRVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVHUDGH5
PLOK}HV DXPHQWR GH  HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOKmR
SURYLV}HVHVWDVGHFRUUHQWHVGHFRQWHQFLRVRWULEXWiULR


Patrimônio Líquido
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRHUD5PLOK}HVVXSHULRUDRV5
PLOK}HV DSUHVHQWDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GH
DSRUWHVGRVVyFLRVQRWRWDOGH5PLOK}HVSDUDFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLDHGRUHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRGH5PLOK}HVGHOXFUR
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FLUXO DE CAIXA
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVYDORUHVUHODWLYRVDRIOX[RGHFDL[DFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDSDUDRV
SHUtRGRVLQGLFDGRV




3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH











&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV
DSOLFDGRVQDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV

 

 

 



 

&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV
DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR







 

 

&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV
DSOLFDGRVQDV DWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR

 









$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRGH
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

 









HPPLOKDUHVGHUHDLV 



$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV



2 FDL[D OtTXLGR DSOLFDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH VHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHPFRPSDUDomRD5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQR
PHVPR SHUtRGR GH  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GD DTXLVLomR GH QRYRV WHUUHQRV SDUD
LQFRUSRUDo}HVIXWXUDV


2 FDL[D OtTXLGR DSOLFDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  HP
FRPSDUDomR D 5 PLOK}HV GH FDL[D OtTXLGR JHUDGR HP  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GD
DTXLVLomRGHQRYRVWHUUHQRVHGRDXPHQWRGDVFRQWDVDUHFHEHUSHODVYHQGDVGRVODQoDPHQWRVGH
H


2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPHPFRPSDUDomR
D5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRHPGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGRVUHFHELPHQWRVGDV
YHQGDVGRVLPyYHLVODQoDGRVHP


$WLYLGDGHVGH,QYHVWLPHQWR



2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGHFDL[DSURYHQLHQWHGDFRQVROLGDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
GHFRUUHQWHV GD DTXLVLomR GRU FRQWUROH GD 9LQVRQ (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD SHOD
&RPSDQKLDRFRUULGDHPMDQHLURGH
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2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPUHVXOWDGRGH
GLYLGHQGRVUHFHELGRVGHFROLJDGDQRWRWDOGH5PLOK}HVHLQYHVWLPHQWRHPQRYDFROLJDGDFRP
D&\UHODQRWRWDOGH5PLOK}HV(PDDSOLFDomRGH5PLOK}HVIRLUHVXOWDGRGHDSRUWHVHP
HPSUHVDFROLJDGD


2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOKmRHPUHSUHVHQWDGR
SRUFDL[DDSOLFDGRGH5PLOKmRHPLPRELOL]DGRHVRIWZDUHVHJHUDomRGH5PLOKmRHPFDL[D
UHVWULWR


$WLYLGDGHVGH)LQDQFLDPHQWR



2FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHPFRPSDUDomRXPDJHUDomRGHFDL[DGH5PLOK}HVQR
PHVPR SHUtRGR GH  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GD DTXLVLomR GH QRYRV WHUUHQRV SDUD
LQFRUSRUDo}HVIXWXUDV


$V DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SURSRUFLRQDUDP XP DXPHQWR GH FDL[D QR PRQWDQWH GH 5
PLOK}HVHPFRQWUD5PLOK}HVHPGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGRHPSUpVWLPRGH5
5PLOK}HVHDSRUWHVUHFHELGRVGRVVyFLRVGD&RPSDQKLD LQFOXLQGRQmRFRQWURODGRUHV GH5
PLOK}HVRFRUULGRVDRORQJRGHSDUDILQDQFLDUDRSHUDomRHDTXLVLomRGHQRYRVWHUUHQRV


$VDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]DUDPXPLQJUHVVRGH5PLOK}HVHPHPFRPSDUDomR
D 5 PLOK}HV HP  LQIOXHQFLDGR SULQFLSDOPHQWH SHORV DSRUWHV UHFHELGRV GRV VyFLRV GD
&RPSDQKLDQRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOK}HV


$V DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR WRWDOL]DUDP XP LQJUHVVR GH 5 PLOK}HV HP  LQIOXHQFLDGR
SULQFLSDOPHQWHSHORVDSRUWHVUHFHELGRVGRVHQWmRVyFLRVGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHWRWDOGH5
PLOK}HV
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
a.

Resultados das operações do emissor

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A origem das receitas da Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e nos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de
2017 decorrem da atividade de incorporação e venda de empreendimentos imobiliários.
ii.

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

Os principais fatores que respaldaram os resultados operacionais representam às receitas dos
empreendimentos - o preço, volume de vendas e lançamento de novos produtos – e ao custo –
variação no custo total orçado. A Companhia reconhece a receita de vendas das unidades imobiliárias
pela metodologia PoC (Percentage of Completion), que consiste no reconhecimento da receita de
vendas conforme a evolução do custo incorrido do empreendimento em relação ao custo total
orçado. Para mais informações sobre a metodologia para cálculo do PoC (Percentage of Completion)
veja o item 10.1.
b.

Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
As receitas de vendas podem ser impactadas pela variação nos índices de inflação que corrigem os
nossos contratos de vendas. Nos contratos de venda, nossos créditos perante clientes são, em sua
maior parte, reajustados da seguinte forma: (i) até a entrega das chaves (durante a fase de construção),
pelo Índice Nacional de Construção Civil (“INCC”), e (ii) após a concessão do “Habite-se” (pósconstrução), à taxa de juros de 12,0% ao ano, acrescido de Índice Geral de Preços do Mercado
(“IGP-M”).
As variações de receita nos últimos três exercícios são relativas à variação do volume de negócios
(lançamentos e vendas) bem como da evolução físico-financeira das obras.
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 resultado financeiro do emissor
Aumentos nas taxas de inflação afetam o mercado imobiliário na medida em que reduzem a atividade
econômica, o consumo e o investimento. Além disso, a evolução relativa dos índices de inflação,
especialmente o INCC que, em geral, indexa os custos de construção pode afetar a rentabilidade da
atividade de incorporação imobiliária, caso haja descasamento entre o INCC e os preços de insumos.
Além do INCC, outras taxas que afetam o resultado operacional são IGP-M e CDI.



INCC: Indexador da maior parte dos custos da Companhia, e toda a sua carteira de
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recebíveis dos clientes de unidades não concluídas é atualizada a partir deste índice.



IGP-M: Toda a carteira de recebíveis de clientes de unidades concluídas é atualizada por
este índice.



CDI: Aplicações financeiras da Companhia e parte de seu endividamento estão indexados
ao CDI.

O impacto dos índices de inflação é relevante aos resultados operacionais e financeiros da Companhia
à medida que:
1) O INCC é o índice utilizado na correção monetária dos recebíveis de unidades em construção. O
valor de venda dessas unidades é corrigido e se transforma em receita ao longo da construção.
Quanto maior a variação deste índice, maior a receita operacional relativa à correção desses
recebíveis.
2) O IGP-M é o índice utilizado na correção monetária dos recebíveis de unidades concluídas. Quanto
maior a variação deste índice, maior a receita operacional relativa à correção desses recebíveis.
3) O CDI é o índice que remunera parte da dívida corporativa. Quanto maior a variação deste índice,
maior a despesa financeira do volume de dívida atrelada a este indicador. Similarmente, os valores
das disponibilidades da Companhia estão remunerados a taxas atreladas ao CDI. A variação deste
índice afetará a receita e a despesa financeira da Companhia.
4) Parte da dívida é atrelada a uma taxa acrescida da Taxa Referencial (TR), que é determinada pelo
Banco Central como uma medida de inflação em contratos de financiamento imobiliários. Nas obras
em andamento que tiverem financiamento imobiliário atrelado à TR, sua variação é apropriada como
custo do produto vendido e contribui para a alteração da margem de incorporação. Uma vez a obra
esteja concluída, esta variação é apropriada às despesas financeiras até a amortização completa da
dívida em questão.
5) De forma indireta, o aumento da taxa de inflação pode provocar a perda do poder de compra dos
consumidores dos produtos da Companhia, com menores incentivos ao consumo e ao investimento
em geral. Por característica do setor imobiliário residencial, um crescimento menor do consumo e do
investimento pode reduzir a velocidade com que os produtos são vendidos. Consequentemente, a
velocidade com que as vendas são apropriadas como receita pode se desacelerar ao se considerar o
padrão contábil vigente.
Não consideramos que estes impactos possam ser demonstrados isoladamente nos resultados dos
últimos três exercícios sociais e nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável, uma vez que não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 2 de janeiro de 2020, a Companhia realizou a segunda alteração e consolidação de seu contrato
social, por meio do qual foi aprovado o aumento de capital social da Companhia em R$61.513.112,00,
mediante a emissão de 61.513.112 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 55.361.800
quotas ordinárias e 6.151.312 quotas preferenciais, passando o capital social para R$106.516.652,00
dividido em 106.516.652 quotas, sendo 95.864.986 quotas ordinárias e 10.651.666 quotas
preferenciais.
As sócias quotistas Cyrela e RH, subscreveram 100% das quotas acima emitidas, tendo referidas
quotas sido totalmente integralizadas, mediante a conferência de 58.458.492 quotas de emissão da
SPE Vinson, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo. A partir deste ato societário, a
Companhia passou a deter o controle da SPE Vinson.
Ato contínuo, as quotistas CYRELA e RH cederam e transferiram, em razão da compra e venda de
quotas, 6.151.312 quotas preferenciais ao sócio Moshe Horn. Cyrela e RH renunciaram aos seus
direitos de preferência.
c.

Eventos ou operações não usuais

Salvo pelo descrito abaixo, durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017, não houve quaisquer eventos ou operações não usuais que tenham causado ou se
espera que venham causar efeito relevante nas nossas demonstrações financeiras ou nossos
resultados.
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o coronavírus (COVID19) como pandemia. Desde então, o vírus vem se alastrando rapidamente ao redor do mundo.
Tendo em vista os impactos da COVID-19 sobre sistema de saúde, no final do mês de março de 2020,
os Governos do Estado de São Paulo e da Capital (praça de atuação da Companhia) determinaram
medidas para distanciamentos da população. Tais medidas incluíram, principalmente, a suspensão de
atendimento ao público in loco nos comércios dos setores da economia, considerados não essenciais,
e a quarentena das pessoas.
O fato impôs adaptações ao cotidiano da população e das empresas. Na Companhia, os
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colaboradores foram liberados para trabalharem remotamente de suas casas (home office). O
departamento comercial passou a depender dos canais digitais.
As obras em andamento, entretanto, como permitido por lei, foram mantidas. Mas os lançamentos
deverão ser retomados após o fim da pandemia, com data ainda incerta.
A Companhia está monitorando de perto todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para
garantir a segurança de seus acionistas. Para mais informações sobre os impactos da pandemia da
COVID-19, vide itens 4.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no parecer do auditor
a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2018:
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (NBC TG 48)
Em 2014 foi emitida, pelo IASB, a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (NBC TG 48 –
Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros) e todas as versões anteriores da IFRS 9. A nova
norma reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação
e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilidade de hedge (hedge accounting).
A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a partir de 1o de janeiro de 2018 – data de
adoção pela Companhia. Com exceção da contabilidade de hedge, faz-se necessária a aplicação
retrospectiva (contudo, o fornecimento de informações comparativas não é obrigatório). A
Companhia não efetuou reapresentação de informações comparativas.
As principais alterações que o IFRS 9 são os novos critérios de classificação de ativos financeiros em
três categorias (mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente, mensurados ao custo
amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado) dependendo da característica de
cada instrumento e finalidade para quais foram adquiridos, podendo ser classificado em resultado
financeiro ou resultado abrangente. Adicionalmente a norma traz um novo modelo de impairment
para ativos financeiros, sendo um modelo prospectivo de “perdas de créditos esperadas”, em
substituição ao modelo anterior de perdas incorridas, e flexibilização das exigências para adoção da
contabilidade de hedge.
As classificações de passivos financeiros permanecem os mesmos já previstos no IAS 39 (NBC TG 39)
– Instrumentos Financeiros: Apresentação, somente sendo incluídas regras relativas aos passivos
financeiros mensurados ao valor justo, não aplicável para as operações mantidas pela Companhia.
i)

Classificação e mensuração

As avaliações foram realizadas por meio da verificação do modelo de negócio adotado pela
Companhia para gestão de seus ativos financeiros em detrimento às classificações estabelecidas pela
IAS 39/ NBC TG 38. Não foi identificado pela Companhia, ou por suas investidas, impactos
significativos em seus balanços patrimoniais individuais ou consolidados ou no patrimônio líquido na
aplicação dos novos requisitos de classificação e mensuração da IFRS 9.
Dessa forma, a Companhia continuou avaliando pelo valor justo todos os ativos financeiros
anteriormente mantidos ao valor justo. Para os ativos mensurados ao custo amortizado, tais como
contas a receber de clientes, foram avaliadas as características contratuais dos fluxos de caixa e se
esses ativos são mantidos em modelo de negócio cujo objetivo seja captar fluxos de caixa contratuais
que sejam representados exclusivamente por pagamento de principal e juros.
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ii) Redução ao valor recuperável
Em relação à redução ao valor recuperável de ativos financeiros, ao NBC TG 48 (IFRS 9) requer um
modelo de perdas de crédito esperadas.
Após a análise da Administração da Companhia, optou-se por mensurar provisões para perdas com
contas a receber por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira onde concluiu-se
que a adoção inicial dessa norma a partir de 1º de janeiro de 2018 não apresentou impactos relevantes
na mensuração da provisão para perdas em contas a receber de clientes.
IFRS 15 – Receita de contratos com clientes (NBC TG 47)
A IFRS 15 (NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente) foi emitida em maio de 2014, alterada em
abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes
de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é reconhecida por um valor que reflete
a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços
para um cliente, com base em cinco passos, já comentados anteriormente no item 3.14.
As alterações estabelecem os critérios para mensuração e registro das vendas, na forma que
efetivamente foram realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos valores que
a Companhia tenha direito na operação, considerando eventuais estimativas de perda de valor. A
Companhia reconhece a receita referente aos contratos com clientes utilizando a metodologia do
“Percentage of Completion Method – POC”.
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – Arrendamentos (IFRS 16)
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1º de janeiro de 2019, substituindo
o NBC TG 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e correspondentes interpretações.
O NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado
operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos,
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de
pequenos montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o
direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de
uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o
passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários
também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por
exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da revisão do passivo de arrendamento
como um ajuste do ativo de direito de uso.
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O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa ou
uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma permitem
determinadas isenções.
A Companhia adotou o NBC TG 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo
na data da adoção inicial (isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando o direito de uso igual
ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo reapresentação de informação
comparativa.
A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como arrendamentos de
acordo com a norma. Os passivos foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de
arrendamentos remanescentes descontados por meio da taxa de empréstimo incremental de 10,31%
ao ano em 1º de janeiro de 2019.
Os efeitos da adoção da norma, sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão
demonstrados no quadro abaixo (representando 0,5% do total do ativo):
R$ em mil
Ativo
Imobilizado – direito de uso
Passivo
Arrendamento mercantil – passivo circulante
Arrendamento mercantil – passivo circulante

01/01/2019
1.577
65
1.512

INBC TG 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica a tributos fora do
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a
tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a
Companhia considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a
Companhia faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como
a Companhia determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados,
créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; (iv) como a Companhia considera as
mudanças de fatos e circunstâncias.
A interpretação foi adotada pela Companhia a partir de 1º de janeiro de 2019. No melhor
entendimento da Administração a aplicação da interpretação não trouxe impactos significativos às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, uma vez que os principais tratamentos dos
tributos são considerados pela Companhia - com suporte dos seus consultores jurídicos - como
provável de serem aceitos pelas autoridades tributárias.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Já apresentado na seção anterior, conforme aplicável.

611

PÁGINA: 207 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
c.

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Nossos Diretores confirmam que não houve, nas demonstrações financeiras dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, bem como nas informações contábeis
intermediárias relativa ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, quaisquer
ressalvas nos relatórios dos auditores independentes da Companhia.
As ênfases inseridas nos relatórios dos auditores da Companhia nas demonstrações financeiras dos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e informações contábeis
intermediárias relativa ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, encontram-se
descritas a seguir.
Conforme descrito nas Notas Explicativas nºs 2.1 e 3.14 em relação às demonstrações financeiras
relativas aos exercícios de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, bem como as informações
financeiras relativas ao período de seis meses encerrados em 30 de junho de 2020, as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM.
Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade para o reconhecimento de
receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos
relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da Administração da Companhia
quanto à aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15), alinhado com aquele manifestado pela CVM no Ofício
Circular/CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
O reconhecimento da receita com venda de imóveis e com a prestação de serviços, as receitas
resultantes das operações de incorporação imobiliária, referentes a cada empreendimento que está
em fase de construção, são apuradas pela Companhia e suas controladas levando-se em consideração
os respectivos estágios de execução através do método de percentual de execução (“POC” percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018. Os
procedimentos para determinar, apurar e contabilizar as receitas oriundas das operações de
incorporação imobiliária envolvem uso de estimativas sobre os custos orçados e custos incorridos nos
empreendimentos para mensurar as receitas através do critério de cálculo estabelecido na
metodologia denominada de POC. Nesse sentido, os controles, premissas e ajustes utilizados para
elaboração dos orçamentos dos projetos em fase de construção podem afetar, de forma significativa,
o reconhecimento das receitas da Companhia, impactando seu resultado e respectiva performance.
Este assunto foi considerado significativo para auditoria devido ao fato das receitas líquidas serem
um componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico
neste setor de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças
no orçamento das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de
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performance, caso não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Portanto, consideramos área de
risco de acordo com os normativos de auditoria, tendo em vista seu reconhecimento estar suportado
em estimativas baseadas em orçamentos de custos (entre outras métricas que podem ter caráter
subjetivo até o final da obra).
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, os procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados
pela Administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral,
obtive-se os orçamentos aprovados pela Administração da Companhia e confrontamos com os
valores utilizados no cálculo da apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analise das
estimativas de custos a incorrer (aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os
resultados entre os custos finais e orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para
suportar as variações não usuais; (d) testou-se acuracidade matemática dos cálculos efetuados,
incluindo a apuração do POC – percentagem of completion aplicado para cada empreendimento; (e)
em base amostral, inspecionou-se contratos de vendas, a realização de testes de recebimentos
subsequentes e recalculamos a atualização do contas a receber em conformidade com os índices
contratualmente estabelecidos; (f) em base amostral, testou-se a documentação suporte dos custos
incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os custos de aquisição dos terrenos; (g) analisou-se os
controles existentes para movimentação dos juros capitalizados, avaliando se estão de acordo com
os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária
e as respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas tomadas em conjunto.
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HQWHQGLPHQWR GD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP OLQKD FRP R 2ItFLR &LUFXODU &9061&6(3 QR
VREUHDDSOLFDomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7* ,)56 
$QRVVD$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDXPDSUiWLFDFRQWiELOFUtWLFDTXDQGRHODpLPSRUWDQWHSDUDUHWUDWDUD
VLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHUHTXHUMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRPSOH[RVRXVLJQLILFDWLYRV
1DHODERUDomRGDVQRVVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVUHDOL]DPRVHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVTXHDIHWDP
RV PRQWDQWHV GH DWLYRV SDVVLYRV UHFHLWDV H GHVSHVDV GLYXOJDGDV FRP EDVH HP QRVVD H[SHULrQFLD
KLVWyULFDHHPRXWURVIDWRUHVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVHTXHDFUHGLWDPRVVHUHPUD]RiYHLVGLDQWHGDV
FLUFXQVWkQFLDV3RULVVRRVUHVXOWDGRVILQDLVSRGHPVHUGLIHUHQWHVGDTXHOHVHVWLPDGRV
$ $GPLQLVWUDomR UHYLVD DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV SDUD DVVHJXUDU TXH LQIRUPDo}HV VmR SUHFLVDV H
WUDQVSDUHQWHVUHODWLYDVjVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVYLJHQWHVHDRDPELHQWHGHQHJyFLRV
$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDVLPSRUWDQWHV
IRQWHVGHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHQYROYHQGRULVFRGHFDXVDU
XP DMXVWH VLJQLILFDWLYRQRYDORU FRQWiELO GRV DWLYRV H SDVVLYRV QRSUy[LPR H[HUFtFLR ILQDQFHLUR VmR
GLVFXWLGRVDVHJXLU
&XVWRVRUoDGRVVmRUHJXODUPHQWHUHYLVDGRVFRQIRUPHDHYROXomRGDVREUDVHRVDMXVWHVFRP
EDVHQHVWDUHYLVmRVmRUHIOHWLGRVQRVUHVXOWDGRVGHDFRUGRFRPRPpWRGRFRQWiELOPHQFLRQDGR
QD1RWD([SOLFDWLYDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVDQXDLV
7ULEXWRV H GHPDQGDV DGPLQLVWUDWLYDV RX MXGLFLDLV D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV HVWmR
VXMHLWDV QR FXUVR QRUPDO GH VHXV QHJyFLRV D ILVFDOL]Do}HV DXGLWRULDV SURFHVVRV MXGLFLDLV H
SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV HP PDWpULDV FtYHO WULEXWiULD WUDEDOKLVWD DPELHQWDO VRFLHWiULD
GLUHLWRGRFRQVXPLGRUHQWUHRXWUDV'HSHQGHQGRGRREMHWRGDVLQYHVWLJDo}HVSURFHVVRVMXGLFLDLV
RXSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHVHMDPPRYLGRVFRQWUDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
SRGHPRVVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVLQGHSHQGHQWHGDUHVSHFWLYDGHFLVmRILQDO&RPEDVHQDVXD
PHOKRU DYDOLDomR H HVWLPDWLYD VXSRUWDGD SRU VHXV FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV D &RPSDQKLD DYDOLD D
QHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHSURYLVmR
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
DSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmRSXGHUVHUREWLGRGHPHUFDGRVDWLYRVpGHWHUPLQDGR
XWLOL]DQGRWpFQLFDVGHDYDOLDomRLQFOXLQGRRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VGDGRVSDUD
HVVHVPpWRGRVVHEDVHLDPQDTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRTXDQGRSRVVtYHOFRQWXGRTXDQGR
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LVVR QmR IRU YLiYHO XP GHWHUPLQDGR QtYHO GH MXOJDPHQWR p UHTXHULGR SDUD HVWDEHOHFHU R YDORU
MXVWR2MXOJDPHQWRLQFOXLFRQVLGHUDo}HVVREUHRVGDGRVXWLOL]DGRVFRPRSRUH[HPSORULVFRGH
OLTXLGH]ULVFRGHFUpGLWRHYRODWLOLGDGH0XGDQoDVQDVSUHPLVVDVVREUHHVVHVIDWRUHVSRGHULDP
DIHWDURYDORUMXVWRDSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
3URYLV}HV SDUD JDUDQWLD PHQVXUDGR D SDUWLU GRV JDVWRV KLVWyULFRV FRP PDQXWHQomR HP
HPSUHHQGLPHQWRVFRQFOXtGRV
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
a.

os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

1mR Ki DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV RSHUDFLRQDLV leasing  DWLYRV RX SDVVLYRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV
QRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHGHGH]HPEURGHHH[FHWR
SHORVDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHULYDGRVGHFRQWUDWRVGHORFDomRTXHDQWHULRUPHQWHjDGRomR
GD,)561%&7* 5 HPGHMDQHLURGHQmRHUDPUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
GD&RPSDQKLD
ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
1mRKiFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLVPDQWtQKDPRVULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQmR
HYLGHQFLDGRVQRVQRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHGHGH]HPEURGH
H
iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

1mRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVQRVVRV
EDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHHPGHGH]HPEURGHH
iv.

contratos de construção não terminada

1mRKiFRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGRVQRVQRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
HPGHMXQKRGHHPGHGH]HPEURGHH
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

1mRKiFRQWUDWRVGHIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVQRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
HPGHMXQKRGHGHGH]HPEURGHH
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

1mRDSOLFiYHO
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV UHODWLYDV DR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  HRX QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
H
a.

como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da
Companhia
1mRDSOLFiYHO
b.

natureza e o propósito da operação

1mRDSOLFiYHO
c.

natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da

Companhia em decorrência da operação
1mRDSOLFiYHO
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10.8 - Plano de Negócios
Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia, indicando
a.

investimentos

i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos

investimentos previstos
Nosso principal objeto de investimento é a aquisição de terrenos para o desenvolvimento de
incorporações imobiliárias. Tendo em vista que nossos diretores entendem que a aquisição dos
terrenos constitui a fase mais crítica da aplicação de nossos recursos, estes participam ativamente no
processo de compra destes terrenos. Cada decisão de aquisição de um terreno é analisada e deve ser
aprovada pela Companhia. Adquirimos terrenos de pessoas físicas, jurídicas, desenvolvemos uma
auditoria (due diligence) objetivando a segurança legal, fiscal e ambiental na aquisição dos terrenos
onde serão incorporados os nossos empreendimentos. Como é usual no mercado, avaliamos o custobenefício de nossas aquisições gerenciando eventuais riscos legais e/ou ambientais, conforme
orientação de nossos assessores jurídicos e técnicos. Em paralelo à auditoria, realizamos um estudo
de viabilidade financeira e elaboração de pesquisa de mercado.
Ao longo dos próximos exercícios, continuaremos adquirindo terrenos de forma a repor os
lançamentos a serem realizados e expandir nosso banco de terrenos, permitindo o crescimento
continuado da Companhia. Tais terrenos a serem adquiridos continuarão a passar por
acompanhamento da Companhia e processo de due diligence, de forma a avaliar sua atratividade
econômica, bem como possíveis riscos.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

A nossa Administração acredita que, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento,
o saldo de sua geração de caixa, somados à possibilidade de captação de recursos de terceiros,
quando necessária, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de
giro e para a realização de investimentos.
Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar seus compromissos financeiros à geração
de caixa operacional, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente, pequenas
operações poderão ser realizadas, como empréstimos pontes para financiamentos de longo prazo.
Não obstante essas fontes de financiamento terem sido suficientes no passado, os impactos do
COVID-19 em nossas operações podem justificar, no futuro e caso os diretores da nossa Companhia
julguem pertinente, a utilização de outras fontes de financiamento como o mercado de capitais ou
contratar financiamentos com instituições financeiras com as quais a Companhia tem relacionamento
para financiar eventuais investimentos e capital de giro.
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iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável.
b.

desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou

outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável.
c.

novos produtos e serviços

i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgada

Não se aplica à Companhia.
ii.

montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou

serviços
Não se aplica à Companhia.
iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

Atuando desde 2016 no mercado de empreendimentos residenciais e não residenciais, a Companhia
conta com 8 empreendimentos, com 1.963 unidades lançadas, totalizando aproximadamente 130 mil
m² de área privativa útil e R$1,1 bilhão de Valor Geral de Vendas (VGV) bruto na base 100%. Ademais,
a Companhia dispõe, na data deste Formulário de Referência, de aproximadamente 299 mil m² de
área privativa para a construção de 9 novos empreendimentos na região metropolitana de São Paulo,
os quais totalizam aproximadamente R$2,69 bilhões de VGV na base 100%.
iv.

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante o desempenho operacional e que não tenham
sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Em decorrência da Aquisição Vinson (descrita no item 3.9 deste Formulário de Referência),
destacamos que as informações prestadas nos itens 10.1 a 10.8 acima referem-se às informações
financeiras consolidadas da Companhia (“Informações Financeiras Consolidadas”).
Adicionalmente, tendo em vista que a sociedade Vinson é considerada um ativo relevante para a
Companhia e que passou a ser controlada diretamente pela Companhia em janeiro de 2020, por meio
de um aporte de capital de suas controladoras, a Companhia entendeu por bem divulgar também as
informações financeiras combinadas da Companhia e da Vinson (“Informações Financeiras
Combinadas”), de forma complementar às informações financeiras consolidadas da Companhia
informadas nos itens 10.1 a 10.8 deste Formulário de Referência. Ainda, em 02 de janeiro de 2020,
foram alterados certos aspectos da governança da Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(“Lavvi Paris”) que resultaram na transferência de controle dessa coligada para a Companhia, que
passou a consolidar as informações financeiras da Lavvi Paris a partir de 02 de janeiro de 2020. O
controle foi retomado pela Lavvi em virtude de os cotistas buscarem a melhor estratégia de negócio
e envolvimento da Lavvi nas atividades operacionais e financeiras da investida (tendo sido controlada
pela Cyrela durante o período de 29 de março de 2018 a 1º de janeiro de 2020).
Para uma melhor compreensão pelos investidores, a companhia preparou demonstrações financeiras
combinadas, que compreendem todas as demonstrações financeiras individuais das empresas do
Grupo Lavvi, que inclui a Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. e suas controladas e,
adicionalmente a Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Lavvi Paris Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (em virtude de serem entidades sob controle comum da controladora Cyrela e que,
a partir de 02 de janeiro de 2020, passaram a ser controladas pela Lavvi), para o período de 6 (seis)
meses findo em 30 de junho de 2020 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017. Para mais informações sobre as nossas demonstrações financeiras combinadas e
demonstrações financeiras intermediárias combinadas ver item 10.9 deste Formulário de Referência.
Abaixo apresentamos as seguintes informações financeiras selecionadas extraídas de nossas
demonstrações

financeiras

combinadas,

refletindo

a

mesma

estrutura

das

informações

disponibilizadas no item 10.1(h) acima:
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS COMBINADOS
PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 COMPARADO AO PERÍODO FINDO EM 30 DE
JUNHO DE 2019
R$ milhares
Receita líquida
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Receita (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes da contribuição social e
imposto de renda
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido

2020
93.743
(55.206)
38.537

AV
-58,9%
41,1%

2019
118.362
(79.951)
38.411

(5.217)
(4.443)
562
1.075
526

-5,6%
-4,7%
0,6%
1,1%
0,6%

31.040
(2.206)
28.834

AV
-67,5%
32,5%

AH
-20,8%
-31,0%
0,3%

(8.925)
(2.541)
(361)
(410)
908

-7,5%
-2,1%
-0,3%
-0,3%
0,8%

-41,5%
74,9%
-255,7%
-362,2%
-42,1%

33,1%

27.082

22,9%

14,6%

-2,4%
30,8%

(2.356)
24.726

-2,0%
20,9%

-6,4%
16,6%

Receita líquida
A Receita líquida no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$93,7 milhões
comparado com R$118,4 milhões no período de seis meses findo em 30 junho de 2019,
representando uma redução de R$24,6 milhões ou 20,8%. Essa redução decorre principalmente da
ausência de novos lançamentos no período de seis meses findos em 30 de junho de 2020, visto que
no mesmo período de 2019, a receita foi impactada pelo resultado de vendas do lançamento do Nativ
Tatuapé em maio de 2019.
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
O custo dos imóveis vendidos e serviços prestados no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020 foi de R$55,2 milhões comparado com R$80,0 milhões no período de seis meses findo em
30 de junho de 2019, o que representou uma redução de R$24,7 milhões ou 31,0%. O custo dos
imóveis vendidos e serviços prestados nos seis meses findos em 30 de junho de 2020 representava
58,9% das receitas líquidas ante a 67,6% nos seis meses findos em 30 de junho de 2019, uma redução
de 8,7 p.p no período representado substancialmente por economia de custos de obra. O
reconhecimento dos custos incorridos dos empreendimentos se dá em função do percentual de
evolução da venda das unidades, representadas pela fração ideal do terreno (FIT).
Lucro bruto
Desta forma, o lucro bruto no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$38,5
milhões contra R$38,4 milhões no período de seis meses findo em 30 junho de 2019, um aumento de
0,3%. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 a margem bruta teve um incremento
em 8,6 p.p., atingindo 41,1% ante 32,5% de mesmo período de 2019. Este aumento, conforme a receita
líquida, é atribuído substancialmente a economias de custos de obras reconhecidas no período.
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Despesas comerciais
As despesas comerciais no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$5,2 milhões
comparado com a R$8,9 milhões no período de seis meses findo em 30 junho de 2019, o que
representou uma redução de R$3,7 milhões ou 41,5%, visto que no primeiro semestre de 2019 tivemos
o lançamento do Nativ Tatuapé e não tivemos lançamentos no primeiro semestre de 2020, o que
justifica a redução.
Despesas administrativas
As despesas administrativas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$4,4 milhões
comparado com a R$2,5 milhões no período de seis meses findo em 30 junho de 2019, o que
representou um aumento de R$1,9 milhões ou 74,9%, aumento decorrente de investimentos em
estrutura operacional da Companhia para atender ao crescimento das operações.
Resultado da Equivalência Patrimonial
O resultado da equivalência patrimonial no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi
um ganho de R$0,6 milhão comparado com uma perda R$0,4 milhão no período de seis meses findo
em 30 junho de 2019, o que representou um ganho de R$0,9 milhão ou 255,7%, ganho decorrente
de resultados positivos em investida (coligada).
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
As Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas no período de seis meses findo em 30 de junho de
2020 foi uma receita líquida de R$1,1 milhão comparado com uma despesa líquida de R$0,4 milhão
no período de seis meses findo em 30 junho de 2019, o que representou um aumento em receita
líquida de R$1,5 milhão ou 362,2%, decorrente, principalmente, de recuperação de despesas com
pagamento de IPTU dos empreendimentos.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro líquido no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi uma receita
financeira de R$0,5 milhão comparado com R$0,9 milhão no período de seis meses findo em 30 junho
de 2019, o que representou uma redução de R$0,4 milhão ou 42,1%, representada substancialmente,
pelo aumento em despesas com variações monetárias passivas incorridas no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de renda e contribuição social no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de
uma despesa de R$2,2 milhões comparado com R$2,4 milhões no período de seis meses findo em 30
junho de 2019, o que representou uma redução de R$0,2 milhão ou 6,4%. Como as sociedades controladas
pela Companhia possuem Patrimônio de Afetação e, consequentemente possuem o benefício do Regime
Especial de Tributação (RET), o imposto de renda e contribuição social é majoritariamente relacionado à
receita de vendas. Dessa forma, esse aumento está diretamente ligado a receita.
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Lucro Líquido do Exercício
Diante deste contexto, o lucro líquido no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de
R$28,8 milhões comparado com R$24,7 milhões no período de seis meses findo em 30 de junho de
2019, o que representou um aumento de R$4,1 milhões ou 16,9%, decorrente principalmente das
vendas líquidas contratadas no período e da evolução física das obras em andamento.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
R$ milhares

2019

Receita líquida

AV

268.179

Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados

2018

AV

186.000

AH
44,2%

(178.013)

-66,4%

90.166

33,6%

55.733

30,0%

61,8%

(16.262)

-6,1%

(10.414)

-5,6%

56,2%

(8.809)

-3,3%

(7.158)

-3,8%

23,1%

Lucro bruto

(130.267) -70,0%

36,7%

(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Receita (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes da contribuição social e
imposto de renda

5.111

1,9%

-

(1.374)

-0,5%

(1.336)

-0,7%

0,0% 100,0%
2,8%

1.437

0,5%

1.327

0,7%

8,3%

70.269

26,2%

38.152

20,5%

84,2%

Imposto de renda e contribuição social

(5.596)

-2,1%

(3.139)

-1,7%

78,3%

Lucro (prejuízo) líquido

64.673

24,1%

35.013

18,8%

84,7%

Receita líquida
A receita líquida de R$268,2 milhões do exercício social de 2019 foi 44,2% acima do o valor registrado
no exercício de 2018, que atingiu R$186,0 milhões. Esse incremento de receitas em 2019 se deve
basicamente aos lançamentos de imóveis realizados no período que obtiveram sucesso de vendas,
consolidando as receitas de incorporação e revenda de imóveis.
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
O custo dos imóveis vendidos e serviços prestados no exercício de 2019 foi de R$178,0 milhões,
comparado com R$130,3 milhões atingidos no ano anterior. O custo dos imóveis vendidos e serviços
prestados em 2019 representava 66,4% das receitas líquidas ante a 70,0% no ano de 2018,
representando um aumento de 3,6 p.p. na margem bruta do exercício de 2019. O fato é reflexo,
principalmente, do aumento dos lançamentos e vendas ocorridos no exercício de 2019 e em função
do percentual de evolução das obras lançadas em 2018 e 2017, alinhado a determinados ganhos de
performance operacional.
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Lucro bruto
Desta forma, o lucro bruto do exercício de 2019 atingiu R$90,2 milhões contra R$55,7 milhões em
2018, um aumento de 61,8%. Em 2019 a margem bruta teve um incremento em 3,6 p.p., atingindo
33,6% ante 30,0% de 2018. O aumento é consequência, principalmente, dos lançamentos de imóveis
realizados no período de 2019, que obtiveram sucesso de vendas, consolidando as receitas de
incorporação e revenda de imóveis.
Despesas comerciais
As despesas comerciais no exercício de 2019 foram de R$16,3 milhões, registrando um aumento de
56,2% em comparação ao exercício de 2018, que totalizou R$10,4 milhões. Este aumento está
diretamente relacionado aos lançamentos ocorridos em 2019. As principais despesas comerciais
foram com a construção e manutenção estandes de vendas dos empreendimentos Nativ Tatuapé e
One Park Perdizes lançados em 2019.
Despesas administrativas
As despesas administrativas no exercício de 2019 foram de R$8,8 milhões, registrando um aumento
de 23,1% em comparação ao exercício de 2018, que totalizou R$7,2 milhões, atribuído,
principalmente, à contratação de serviços, necessários para sustentar a rápida expansão das atividades
da Companhia.
Resultado da Equivalência Patrimonial
O resultado da equivalência patrimonial foi positivo em R$5,1 milhões no exercício de 2019, referente
aos resultados pela participação da Companhia num empreendimento em parceria com a Cyrela
denominado Moema by Cyrela lançado no final de 2019. Em 2018 a Companhia não possuía
investimentos em participações societárias a serem divulgados.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas no exercício de 2019 foi uma despesa líquida de
R$1,4 milhão comparado com uma despesa líquida de R$1,3 milhão no exercício de 2018, o que
representou um aumento de R$ 0,1 milhão ou 2,8%. Essa rubrica é representada, substancialmente,
por provisões para contingências de natureza tributária.
Resultado Financeiro
O Resultado financeiro líquido no exercício de 2019 foi de uma receita de R$1,4 milhões
comparativamente a uma receita de R$1,3 milhões no exercício de 2018. O Resultado financeiro
líquido representou 0,5% e 0,7% da receita operacional líquida nos exercícios de 2019 e 2018,
respectivamente. Os ganhos em receitas maiores em 2019 quando comparado com 2018 foram o
resultado de um aumento em receitas de aplicações financeiras, porém juros e variações monetárias
passivas reduziram esse ganho.
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Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social no exercício de 2019 somaram R$5,6 milhões ante R$3,1
milhão registrado no exercício de 2018. Como as empresas controladas pela Companhia possuem
Patrimônio de Afetação e, consequentemente possuem o benefício do Regime Especial de Tributação
(RET), o imposto de renda e contribuição social é majoritariamente relacionado à receita de vendas.
Dessa forma, esse aumento está diretamente ligado a receita.
Lucro Líquido do Exercício
Diante deste contexto, o lucro líquido de 2019 ficou em R$64,7 milhões contra R$35,0 milhões
registrados no exercício de 2018, representando um ganho equivalente a R$29,7 milhões no período,
ou um aumento de 84,9%, graças ao desempenho operacional obtido no exercício sucesso dos
empreendimentos lançados no período de 2019, que impulsionaram sobremaneira as receitas da
operação.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
R$ milhares
Receita líquida
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados

2018

AV

186.000

2017

AV

72.048

AH
158,2%

(130.267)

-70,0%

(56.242)

-78,1%

131,6%

55.733

30,0%

15.806

21,9%

252,6%

(10.414)

-5,6%

(10.634)

-14,8%

-2,1%

Despesas administrativas

(7.158)

-3,8%

(5.242)

-7,3%

36,6%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

(1.336)

-0,7%

(893)

-1,2%

49,6%

1.327

0,7%

861

1,2%

54,1%

38.152

20,5%

(102)

Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais

Receita (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes da contribuição social e
imposto de renda

-0,1% -37503,9%

Imposto de renda e contribuição social

(3.139)

-1,7%

(1.104)

-1,5%

Lucro (prejuízo) líquido

35.013

18,8%

(1.206)

-1,7% -3003,2%

184,3%

Receita líquida
A receita líquida de R$186,0 milhões registrada no exercício de 2018 foi 158,2% maior do que a de
2017, que atingiu R$72,0 milhões. Esse incremento de receitas em 2018 se deve basicamente aos
lançamentos de imóveis realizados no período de 2018 que obtiveram sucesso de vendas,
consolidando as receitas de incorporação e revenda de imóveis.
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
O custo dos imóveis vendidos e serviços prestados no exercício de 2018 foi de R$130,3 milhões contra
R$56,2 milhões de 2017, um aumento de R$74,0 milhões ou 131,6%. O aumento em 2018 está em
linha com as receitas de vendas reconhecidas, principalmente, com os empreendimentos Palazzo Vila
Mariana e Vitrali em Moema lançados em 2018.
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Lucro bruto
Desta forma, o lucro bruto do exercício de 2018 atingiu R$55,7 milhões contra R$15,8 milhões em
2017, um aumento de 252,6%, impulsionada pela boa performance das vendas, já mencionadas.
Despesas comerciais
As despesas comerciais no exercício de 2018 foram de R$10,4 milhões, registrando uma redução de
R$0,2 milhão ou 2,1%, na comparação com 2017 que totalizou R$10,6 milhões, decorrente,
principalmente de melhor desempenho de vendas dos produtos de 2018 em comparação com 2017,
que demandou menor investimento em publicidade.
Despesas administrativas
As despesas administrativas no exercício de 2018 foram de R$7,2 milhões, registrando um aumento de
R$2,0 milhões ou 36,6%, na comparação com 2017 que totalizou R$5,2 milhões. Este aumento
decorreu principalmente de despesas administrativas, atribuídas ao crescimento organizacional da
Companhia.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
As Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas no exercício de 2018 foi uma despesa líquida de
R$1,3 milhão comparado com uma despesa líquida de R$0,9 milhão no exercício de 2017, o que
representou um aumento de R$0,4 milhão ou 49,6%, decorrente, principalmente de novas provisões
para contingências de natureza tributária.
Resultado Financeiro
O Resultado financeiro líquido no exercício de 2018 foi de uma receita de R$1,3 milhões
comparativamente a uma receita de R$0,9 milhão no exercício de 2017, o que representou um
aumento de R$0,5 milhão. O Resultado financeiro líquido representou 0,7% e 1,2% da receita
operacional líquida nos exercícios de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento foi decorrente,
principalmente, de rendimentos sobre aplicações financeiras.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social no exercício de 2018 somaram R$3,1 milhões ante R$1,1
milhão registrado no exercício de 2017. Como as empresas controladas pela Companhia possuem
Patrimônio de Afetação e, consequentemente possuem o benefício do Regime Especial de Tributação
(RET), o imposto de renda e contribuição social é majoritariamente relacionado à receita de vendas.
Dessa forma, esse aumento está diretamente ligado a receita.
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Lucro Líquido do Exercício
Diante deste contexto, o lucro líquido de 2018 ficou em R$35,0 milhões contra R$1,2 milhões de
prejuízos registrados no exercício de 2017, representando um ganho equivalente a R$36,2 milhões
no período, graças ao bom desempenho operacional obtido no exercício de 2018 e pelo fato de 2017
concentrar o início das atividades da Companhia.
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS
COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 30 DE
JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO - R$ milhares, exceto percentuais
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa

2020

AV

2019

AV

AH

37.645

6%

76.500

13%

-50,8%
302,9%

Caixa restrito

2.208

0%

548

0%

Contas a receber

153.873

26%

115.626

20%

33,1%

Imóveis a comercializar

267.583

44%

211.721

37%

26,4%

Tributos a recuperar

439

0%

494

0%

-11,1%

1.555

0%

263

0%

491,3%

463.303

77%

405.152

71%

14,4%

Outros créditos
Total dos ativos circulantes

2020

AV

2019

AV

AH

Contas a receber

NÃO CIRCULANTES

60.952

10%

85.587

15%

-28,8%

Imóveis a comercializar

65.267

11%

65.267

11%

0,0%

323

0%

140

0%

130,7%

Tributos a recuperar
Outros créditos

91

0%

81

0%

12,3%

10.172

2%

10.840

2%

-6,2%

1.826

0%

1.976

0%

-7,6%

170

0%

228

0%

-25,4%

Total dos ativos não circulantes

138.801

23%

164.119

29%

-15,4%

TOTAL DOS ATIVOS

602.104

100%

569.271

100%

5,8%

Investimentos
Imobilizado
Intangível

Caixa e Equivalentes de Caixa (circulante)
Em 30 de junho de 2020, o caixa e equivalentes de caixa totalizavam R$37,6 milhões, apresentando
uma redução de 50,8% em relação a 31 de dezembro de 2019, quando totalizavam R$76,5 milhões.
Esta redução decorreu, principalmente, pela compra de novos terrenos no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020 para ampliação dos negócios da Companhia.
Contas a Receber (circulante e não circulante)
Em 30 de junho de 2020, o saldo de contas a receber era de R$214,9 milhões, apresentando um
aumento de 6,8% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2019, de R$201,2 milhões. Esse aumento
decorreu, principalmente, de novas vendas e da evolução física das obras.
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Imóveis a comercializar (circulante e não circulante)
Em 30 de junho de 2020, os estoques totalizavam R$332,9 milhões, apresentando um aumento de 20,2%
em relação aos R$277,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento decorreu principalmente
pela aquisição de novos terrenos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
Investimentos (não circulante)
Em 30 de junho de 2020, os investimentos totalizavam R$10,2 milhões, apresentando uma redução
de 5,6% em relação aos R$10,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa redução é justificada por
dividendos distribuídos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ milhares
CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher
Salários, encargos sociais e participações
Adiantamentos de clientes
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos
Partes relacionadas

2020

AV

2019

AV

AH

138

0%

12.944

2%

-98,9%

7.328

1%

4.995

1%

46,7%

29.685

5%

45.791

8%

-35,2%

1.434

0%

2.485

0%

-42,3%

759

0%

355

0%

113,8%

173.703

29%

133.172

23%

30,4%

5.565

1%

4.133

1%

34,6%

-

0%

1.624

0%

-100,0%

Provisão para garantia

291

0%

1.077

0%

-73,0%

Arrendamento mercantil

132

0%

420

0%

-68,6%

Outras contas a pagar

1.468

0%

1.080

0%

35,9%

220.503

37%

208.076

37%

6,0%

2020

AV

2019

AV

AH

Empréstimos e financiamentos

50.000

8%

50.000

9%

0,0%

Contas a pagar por aquisição de imóveis

30.959

5%

29.466

5%

5,1%

2.166

0%

3.059

1%

-29,2%

13.897

2%

22.515

4%

-38,3%

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

5.000

1%

3.832

1%

30,5%

Arrendamento mercantil

1.347

0%

1.108

0%

21,6%

Provisão para garantia

2.776

0%

1.128

0%

146,1%

Outras contas a pagar

9.200

2%

9.200

2%

0,0%

115.345

19%

120.308

21%

-4,1%

2020

AV

2019

AV

AH

106.517

18%

102.944

18%

3,5%

-

0%

512

0%

-100,0%

Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES

Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos
Adiantamentos de clientes

Total dos passivos não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Transação de capital
Lucros/Prejuízos Acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
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(3)

0%

(3)

0%

0,0%

78.817

13%

61.213

11%

28,8%

185.331

31%

164.666

29%

12,5%
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Acionistas não controladores

80.925

13%

76.221

13%

6,2%

Total do patrimônio líquido

266.256

44%

240.887

42%

10,5%

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

602.104

100%

569.271

100%

5,8%

Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
O saldo de empréstimos e financiamentos em 30 de junho de 2020 foi de R$50,1 milhões comparado
com R$62,9 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$12,8 milhões ou
20,3%. Esta redução decorreu da quitação do financiamento para obra do empreendimento Movva
SP e Praça Mooca.
Contas a pagar por aquisição de imóveis (circulante e não circulante)
Em 30 de junho de 2020, o saldo de contas a pagar por aquisição de imóveis era de R$60,7 milhões,
uma redução de 19,4% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2019, de R$75,3 milhões. Esse
redução decorreu, principalmente, por pagamento de compromissos no período.
Adiantamento de clientes (circulante e não circulante)
Em 30 de junho de 2020, o saldo de Adiantamento de clientes era de R$187,6 milhões, aumento de
20,5% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2019, de R$155,7 milhões. Esse aumento decorreu,
principalmente, do adiantamento de clientes por permuta física de terrenos para futura incorporação.
Partes Relacionadas (circulante)
Em 30 de junho de 2020 a Companhia não possuía saldos com partes relacionadas no passivo, tendo
liquidado no decorrer semestre o saldo de R$1,6 milhões em aberto até 31 de dezembro de 2019.
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis (não circulante)
Em 30 de junho de 2020, o saldo de provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis era de R$5,0
milhões, aumento de 31,6% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2019, de R$3,8 milhões,
provisão decorrente de contingências no âmbito tributário.
Outras contas a pagar – não circulante
A Companhia possui R$ 9,2 milhões em 30 de junho de 2020 (mesmo saldo de 31 de dezembro de
2019) decorrentes de obrigações firmadas entre a Companhia e sócios participantes de sociedade em
cotas de participação, referente ao financiamento para aquisição de terrenos em troca de participação
no percentual de vendas de empreendimento a serem desenvolvidos no local.
Patrimônio Líquido
Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido era R$266,3 milhões, 10,5% superior aos R$240,9
milhões apresentados em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento decorreu, principalmente, do lucro
líquido do período.
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ATIVO - R$ milhares, exceto percentuais
CIRCULANTES

2019

AV

2018

AV

AH

76.500

13%

38.149

12%

100,5%

548

0%

4.763

1%

-88,5%

Contas a receber

115.626

20%

59.668

19%

93,8%

Imóveis a comercializar

211.721

37%

59.435

18%

256,2%

494

0%

377

0%

31,0%

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito

Tributos a recuperar
Outros créditos

263

0%

1.381

0%

-81,0%

405.152

71%

163.773

51%

147,4%

2019

AV

2018

AV

AH

Contas a receber

85.587

15%

61.591

19%

39,0%

Imóveis a comercializar

65.267

11%

94.857

30%

-31,2%

140

0%

110

0%

27,3%

81

0%

-

0%

100,0%

10.840

2%

-

0%

100,0%

1.976

0%

761

0%

159,7%

228

0%

340

0%

-32,9%

Total dos ativos não circulantes

164.119

29%

157.659

49%

4,1%

TOTAL DOS ATIVOS

569.271

100%

321.432

100%

77,1%

Total dos ativos circulantes
NÃO CIRCULANTES

Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Caixa e Equivalentes de Caixa (circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalentes de caixa totalizavam R$76,5 milhões,
apresentando um incremento de 100,5% em relação a 31 de dezembro de 2018, quando totalizavam
R$38,1 milhões. Este aumento decorreu, principalmente, do aporte de capital no valor de R$12,6
milhões dos atuais acionistas, liberação de R$50 milhões de empréstimo para aquisição de terrenos e
pelo desempenho no recebimento de clientes.
Contas a Receber (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de contas a receber era de R$201,2 milhões, apresentando um
aumento de 65,9% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2018, de R$121,3 milhões. Esse
aumento decorreu, principalmente, das vendas contratadas dos novos projetos lançados em 2019,
Nativ Tatuapé e One Park Perdizes.
Imóveis a comercializar (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, os estoques totalizavam R$277,0 milhões, apresentando um aumento
de 79,5% em relação aos R$154,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu em
função de terrenos adquiridos no exercício de 2019.
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Investimentos (não circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, os investimentos totalizavam R$10,8 milhões, apresentando um
aumento de 100,0% em relação a 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu da participação
da Companhia num projeto em parceria com a Cyrela.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ milhares, exceto percentuais
CIRCULANTES

AV

AH

82

0%

15685%

5.903

2%

-15%

10.047

3%

356%

0%

1.125

0%

121%

0%

193

0%

84%

133.172

23%

37.687

12%

253%

Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos

4.133

1%

2.251

1%

84%

Partes relacionadas

1.624

0%

-

0%

0%

Provisão para garantia

1.077

0%

505

0%

113%

420

0%

-

0%

0%

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher
Salários, encargos sociais e participações
Adiantamentos de clientes

Arrendamento mercantil
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES

2019

AV

12.944

2%

4.995

1%

45.791

8%

2.485
355

2018

1.080

0%

762

0%

42%

208.076

37%

58.555

18%

255%

2019

AV

2018

AV

AH

Empréstimos e financiamentos

50.000

9%

15.620

5%

220%

Contas a pagar por aquisição de imóveis

29.466

5%

48.079

15%

-39%

3.059

1%

2.323

1%

32%

22.515

4%

22.515

7%

0%

Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis

3.832

1%

2.193

1%

75%

Arrendamento mercantil

1.108

0%

-

0%

100%

Provisão para garantia

1.128

0%

323

0%

249%

Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos
Adiantamentos de clientes

Outras contas a pagar
Total dos passivos não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Transação de capital
Lucros/Prejuízos Acumulados

9.200

2%

-

0%

100%

120.308

21%

91.053

28%

32%

2019

AV

2018

AV

AH

102.944

18%

57.950

18%

78%

512

0%

32.857

10%

-98%

(3)

0%

68

0%

-104%

61.213

11%

13.760

4%

345%

164.666

29%

104.635

33%

57%

Acionistas não controladores

76.221

13%

67.189

21%

13%

Total do patrimônio líquido

240.887

42%

171.824

53%

40%

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

569.271

100%

321.432

100%

77%

Patrimônio líquido atribuível aos controladores
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Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
O saldo de empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2019 foi de R$62,9 milhões, um
aumento de 300,6% em comparação a R$15,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento
decorreu, principalmente, da captação de R$50,0 milhões com a emissão de uma CCB lastreada em
um CRI. Para mais informações sobre o nosso endividamento, ver item 10.1(f) deste Formulário de
Referência, e financiamentos para obra do empreendimento Praça Mooca.
Contas a pagar por aquisição de imóveis (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de Contas a pagar por aquisição de imóveis era de R$75,3
milhões, aumento de 29,6% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2018, de R$58,1 milhões.
Esse aumento decorreu, principalmente, pela aquisição de novos terrenos para futura incorporação.
Adiantamento de clientes (circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de adiantamento de clientes era de R$155,7 milhões, aumento
de 158,6% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2018, de R$60,2 milhões. Esse aumento
decorreu, principalmente, do adiantamento de clientes por permuta física de terrenos para futura
incorporação.
Partes Relacionadas (circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de Partes Relacionadas era de R$1,6 milhão, sendo que em 31
de dezembro de 2018 não houve saldo. O saldo decorreu de um mútuo com a Cyrela pela aquisição
de participação societária numa coligada, que já foi devidamente quitado.
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis (não circulante)
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis era de R$3,8
milhões, aumento de 74,7% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2018, de R$2,2 milhões,
provisão decorrente de contingências no âmbito tributário.
Outras contas a pagar – não circulante
O valor de R$9,2 milhões em 2019 decorre de obrigações firmadas entre a Companhia e sócios
participantes de sociedade em cotas de participação, referente ao financiamento para aquisição de
terrenos em troca de participação no percentual de vendas de empreendimento a ser desenvolvido
no local.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era R$240,9 milhões, 40,2% superior aos R$171,8
milhões apresentados em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu, principalmente, de
aportes dos sócios (incluindo os não controladores) no total de R$12,6 milhões para capital de giro
da Companhia e R$64,7 milhões de lucro do exercício de 2019.
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
ATIVO - R$ milhares, exceto percentuais
CIRCULANTES

2018

AV

2017

AV

AH

38.149

12%

18.704

8%

104,0%

4.763

1%

3.962

2%

20,2%

Contas a receber

59.668

19%

19.002

8%

214,0%

Imóveis a comercializar

59.435

18%

67.756

30%

-12,3%

377

0%

88

0%

328,4%

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito

Tributos a recuperar
Outros créditos

1.381

0%

334

0%

313,5%

163.773

51%

109.846

48%

49,1%

2018

AV

2017

AV

AH

Contas a receber

61.591

19%

22.559

10%

173,0%

Imóveis a comercializar

94.857

30%

93.308

41%

1,7%

Tributos a recuperar

110

0%

37

0%

197,3%

Imobilizado

761

0%

894

0%

-14,9%

Total dos ativos circulantes
NÃO CIRCULANTES

340

0%

440

0%

-22,7%

Total dos ativos não circulantes

Intangível

157.659

49%

117.238

52%

34,5%

TOTAL DOS ATIVOS

321.432

100%

227.084

100%

41,5%

Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro de 2018, o caixa e equivalentes de caixa totalizavam R$38,1 milhões,
apresentando um aumento de 104,0% em relação a 31 de dezembro de 2017, quando totalizavam
R$18,7 milhões. Este aumento decorreu, principalmente, do aporte de capital no valor de R$20,7
milhões dos sócios para aquisição de terrenos.
Contas a Receber (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de contas a receber era de R$121,3 milhões, 191,6% superior
ao saldo de 31 de dezembro de 2017, de R$41,6 milhões. Esse aumento decorreu, principalmente,
pelo desempenho de vendas nos lançamentos em 2018, que atingiram, praticamente, 100% das
vendas no final do exercício de 2018.
Imóveis a comercializar (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2018, os estoques totalizavam R$154,3 milhões, apresentando uma redução
de 4,2% em relação aos R$161,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa redução decorreu do
desempenho de vendas nos lançamentos em 2018, que atingiram, praticamente, 100% das vendas no
final do exercício.
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PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ milhares
CIRCULANTES

2018

AV

2017

AV

AH

82

0%

18

0%

355,6%
287,8%

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
Impostos e contribuições a recolher

5.903

2%

1.522

1%

10.047

3%

10.800

5%

-7,0%

1.125

0%

967

0%

16,3%

193

0%

20

0%

865,0%

37.687

12%

23.600

10%

59,7%

2.251

1%

620

0%

263,1%

-

0%

1.696

505

0%

-

Salários, encargos sociais e participações
Adiantamentos de clientes
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos
Partes relacionadas
Provisão para garantia
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES

1% -100,0%
0%

100,0%

762

0%

500

0%

52,4%

58.555

18%

39.743

18%

47,3%

2018

AV

2017

AV

AH
388,1%

Empréstimos e financiamentos

15.620

5%

3.200

1%

Contas a pagar por aquisição de imóveis

48.079

15%

35.087

15%

37,0%

2.323

1%

737

0%

215,2%

22.515

7%

27.929

12%

-19,4%

2.193

1%

839

0%

161,4%

323

0%

8

91.053

28%

67.800

30%

34,3%

2018

AV

2017

AV

AH

Capital social

57.950

18%

57.950

26%

0,0%

Adiantamento para futuro aumento de capital

32.857

10%

12.144

5%

170,6%

0%

100,0%

Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos
Adiantamentos de clientes
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis
Provisão para garantia
Total dos passivos não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Transação de capital

0% 3937,5%

68

0%

-

13.760

4%

(6.556)

-3% -309,9%

104.635

33%

63.538

28%

64,7%

Acionistas não controladores

67.189

21%

56.003

25%

20,0%

Total do patrimônio líquido

171.824

53% 119.541

53%

43,7%

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

321.432 100% 227.084 100%

41,5%

Lucros/Prejuízos Acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos controladores

Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
O saldo de empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2018 foi de R$15,7 milhões, um
aumento de 390,6% em comparação a R$3,2 milhões de 31 de dezembro de 2017. Esse aumento
decorreu, principalmente, de liberações de financiamento de obra do Praça Mooca.
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Contas a pagar por aquisição de imóveis (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de Contas a pagar por aquisição de imóveis era de R$58,1
milhões, aumento de 26,6% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2017, de R$45,9 milhões.
Esse

aumento

decorreu,

principalmente,

de

obrigações

com

permutas

financeiras

de

empreendimentos lançados em 2018.
Adiantamento de clientes (circulante)
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de Adiantamento de clientes era de R$60,2 milhões, aumento
de 16,9% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2017, de R$51,5 milhões. Esse aumento
decorreu, principalmente, de antecipação de recebíveis das obras em andamento.
Partes Relacionadas (circulante)
Em 31 de dezembro de 2018, não houve o saldo de Partes Relacionadas, sendo que em 31 de
dezembro de 2017, o saldo foi de R$1,7 milhão. Essa obrigação teve origem na cessão integral de
quotas da SPE Apolo 11 detidas por Cyrela e RH Empreendimentos, sócios da Companhia, com
quitação em 2018.
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis (não circulante)
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis era de R$2,2
milhões, aumento de 175,0% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2017, de R$0,8 milhão,
provisões estas decorrentes de contencioso tributário.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido era R$171,8 milhões, 43,8% superior aos R$119,5
milhões apresentados em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu, principalmente, de
aportes dos sócios no total de R$20,7 milhões para capital de giro da Companhia e do resultado do
exercício de R$35,0 milhões de lucro.
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FLUXO DE CAIXA COMBINADO
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os
períodos indicados: aquisição de novos terrenos no exercício.
Período de seis meses findo
em 30 de junho de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

Caixa líquido proveniente das
(aplicados nas) atividades
operacionais

(20.381)

(6.649)

(12.521)

(7.666)

3.175

Caixa líquido proveniente das
(aplicado nas) atividades de
investimento

(320)

(11.041)

(1.852)

(736)

418

Caixa líquido proveniente das
(aplicados nas) atividades de
financiamento

(18.154)

18.830

52.724

27.847

14.395

Aumento (redução) líquido de
caixa e equivalentes de caixa

(38.855)

1.140

38.351

19.445

17.988

(em milhares de reais)

Atividades Operacionais
O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais totalizou R$20,4 milhões no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 em comparação a R$6,6 milhões de caixa líquido aplicado no
mesmo período de 2019, decorrente, principalmente, da aquisição de novos terrenos.
O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais totalizou R$12,5 milhões em 2019 em
comparação a R$7,7 milhões de caixa líquido aplicado em 2018, decorrente, principalmente, da
aquisição de novos terrenos no exercício.
O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais totalizou R$7,7 milhões em 2018 em comparação
a R$3,2 milhões de caixa líquido gerado em 2017, decorrente, principalmente da aquisição de novos
terrenos no exercício.
Atividades de Investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$0,3 milhão em 30 de junho de
2020, decorrente principalmente de redução de saldo em caixa restrito e caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento totalizou R$11,0 milhões em 30 de junho de 2019, decorrente
principalmente de aporte de capital em investida.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$1,9 milhões em 2019, sendo R$6
milhões como efeito líquido dos aportes de capital e dividendos recebidos por participação em
investida coligada e aumento do saldo de caixa restrito em R$4 milhões.
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O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$0,7 milhão em 2018, representado
substancialmente, por resgate de saldo em caixa restrito para amortização de contas a pagar de
terrenos.
O caixa líquido gerado nas atividades de investimento totalizou R$0,4 milhão em 2017, representado
por caixa aplicado de R$0,9 milhão em imobilizado e softwares, e geração de R$1,4 milhão em caixa
restrito.
Atividades de Financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$18,2 milhões no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 em comparação uma geração de caixa de R$18,8 milhões no
mesmo período de 2019, decorrente, principalmente, da aquisição de novos terrenos em 2019.
As atividades de financiamento proporcionaram um aumento de caixa no montante de R$52,7
milhões em 2019, contra R$27,8 milhões em 2018, decorrente, principalmente, do empréstimo de R$
50 milhões e aportes recebidos dos sócios da Companhia (incluindo não controladores) de R$17,0
milhões, ocorridos ao longo de 2019 para financiar a operação e aquisição de novos terrenos.
As atividades de financiamento proporcionaram um aumento de caixa no montante de R$27,8
milhões em 2018, decorrente principalmente de aportes recebidos dos então sócios da Companhia
(incluindo não controladores).
As atividades de financiamento proporcionaram um aumento de caixa no montante de R$14,4
milhões em 2017, decorrente principalmente de aportes recebidos dos sócios da Companhia
(incluindo não controladores).
Impactos da COVID-19
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”), relacionada
ao novo Coronavírus (“COVID-19”) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo
riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia informa que vem tomando as
medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas
autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar eventuais impactos no que se
refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade
das operações e dos negócios.
Destacamos a seguir as principais análises e ações da Companhia sobre o impacto do COVID-19:
a.

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”)

A Administração não identificou, até a data de aprovação das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a existência de
impairment em nossos terrenos para futura incorporação, uma vez que mantivemos as previsões de
margem e rentabilidade previstas em nossos estudos de viabilidade.
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b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distratos

Em relação às unidades vendidas em fase de obra, a Companhia não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua carteira de recebíveis e
queda dos preços dos imóveis comercializados.
A Administração da Companhia analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus
clientes diante deste cenário desafiador e sem precedente e, apesar do aumento da inadimplência no
mês de março (e com considerável procura de clientes por renegociações), os meses seguintes
demonstraram recuperação, voltando a inadimplência a patamares considerados normais pela
Companhia, conforme podemos observar nos gráficos a seguir:

c.

Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas

A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas, e decidiu
adotar as medidas de postergação de pagamento de tributos federais aprovados pela Portaria do
Ministério da Economia nº139, de 3 de abril de 2020, com um impacto financeiro de R$ 79 mil.
d.

Plano de negócio

Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, não efetuamos nenhuma
alteração em nosso orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, com a manutenção dos
lançamentos previstos uma vez que, com base nos impactos percebidos até a aprovação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas não temos expectativa de impactos
representativos no curto e médio prazos.
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Além disso, a Companhia tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando a manutenção do caixa da Companhia em patamares saudáveis.
Com base nessas análises, a Companhia não espera pressões no caixa para os próximos 12 meses a
contar a partir da data de aprovação das demonstrações financeiras.
Informamos também que mesmo durante a pandemia, concluímos duas de nossas obras, as quais
foram entregues no primeiro semestre de 2020, dentro do prazo previsto, o que demonstra o
compromisso da Companhia com seus clientes.
A Companhia acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os ajustes
necessários nas suas respectivas informações financeiras intermediárias ou demonstrações financeiras
anuais quando forem substancialmente conhecidos.
A Companhia está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para garantir a
segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo garantir a saúde de todos
os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras ou escritórios, e consequentemente de toda a
sociedade. Nosso plano de ação visa diminuir a curva de crescimento do COVID-19 no Brasil, de forma
a não sobrecarregar o sistema de saúde e garantir o atendimento eficaz dos casos mais graves. Além
disso, procuramos entender a melhor solução financeira para nossos clientes e fornecedores de forma
a buscar a preservação dos contratos e do caixa da Companhia.
Entre outras iniciativas tomadas pela Companhia, podemos destacar:
(i)

(ii)

Nas obras:
•

Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;

•

Aferição de temperatura;

•

Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;

•

Redução em 50% nos refeitórios;

•

Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção;

•

Disponibilizamos Tour Virtual de apartamentos decorados;

•

Reabertura dos nossos estandes de vendas;

No escritório/corporativo:
•

Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos, e respeitando a
carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para o perfeito
funcionamento do mesmo;

•

Análise detalhada de casos de pedidos de postergação de parcelas por clientes, buscando
a preservação dos contratos. Até o momento a Companhia teve, em volume de parcelas
renegociadas, menos de 0,7% do seu saldo em carteira e que não representam perdas
esperadas.
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
a.

objeto da projeção

1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
b.

período projetado e o prazo de validade da projeção

1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
c.

premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela

administração da Companhia e quais escapam ao seu controle
1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
d.

valores indicadores que são objeto da previsão

1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
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1DKLSyWHVHGHD&RPSDQKLDWHUGLYXOJDGRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVSURMHo}HV
VREUHDHYROXomRGHVHXVLQGLFDGRUHV
a.

informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e

quais delas estão sendo repetidas no formulário
1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
b.

quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados

com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a
desvios nas projeções
1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
c.

quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções

permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que
elas foram abandonadas ou substituídas
1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVSRUSUiWLFDGLYXOJDUDRPHUFDGR
SURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILQDQFHLUDV
RXGHTXDOTXHURXWURWLSR
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$VVHPEOHLDH$GPLQLVWUDomR

  'HVFUHYHU D HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR VHX
HVWDWXWRVRFLDOHUHJLPHQWRLQWHUQR
'H DFRUGR FRP R QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO QyV VRPRV DGPLQLVWUDGRV L  SRU XP &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRH LL SRUXPD'LUHWRULD
$GLFLRQDOPHQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FRQWDU FRP R DSRLR GH FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWRYLVDQGRPRQLWRUDURVFRQWUROHVLQWHUQRVHJHUHQFLDUULVFRVTXHSRGHPDIHWDUDQyV
HDQRVVDVFRQWURODGDV
(PUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXDFULDomR
GH XP &RPLWr GH $XGLWRULD QmR HVWDWXWiULR FXMDV DWULEXLo}HV H IXQFLRQDPHQWR HVWmR SUHYLVWRV QR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH$XGLWRULD
SRGHUmRFRQWDUDLQGDFRPRDSRLRGHRXWURVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR
a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração, indicando:
i.

se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável

pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede
mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'H DFRUGR FRP R QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p FRPSRVWR SRU QR
PtQLPR VHLV HQRPi[LPR VHWH PHPEURVWLWXODUHVHUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVVHQGRDRPHQRV
GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRUPDLRU&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomR
GR 5HJXODPHQWR GH OLVWDJHP GR VHJPHQWR 1RYR 0HUFDGR GD % 6$ ² %UDVLO %ROVD H %DOFmR
´5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGRµ  GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
4XDQGRHPGHFRUUrQFLDGDREVHUYkQFLDGRSHUFHQWXDOGHILQLGRDFLPDUHVXOWDUQ~PHURIUDFLRQiULR
GH&RQVHOKHLURVSURFHGHUVHiDRDUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU
QRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
2VQRVVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVmRHOHLWRVHP$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV
SDUDXPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$WXDOPHQWH R QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p FRPSRVWR SRU  VHLV  PHPEURV HOHLWRV HP
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH2PDQGDWRGRVDWXDLVFRQVHOKHLURV
HQFHUUDUVHiHPGHMXQKRGH
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2 QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p R yUJmR GH GHOLEHUDomR FROHJLDGD UHVSRQViYHO SHOR
HVWDEHOHFLPHQWRGDVQRVVDVSROtWLFDVJHUDLVGHQHJyFLRVLQFOXLQGRQRVVDHVWUDWpJLDGHORQJRSUD]R
eUHVSRQViYHOWDPEpPGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVSHODVXSHUYLVmRGDJHVWmRGHQRVVD'LUHWRULD
'HDFRUGRFRPRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOVHPSUHMXt]RGDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHLFRPSHWH
DR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDVDVVLPFRPRGHFRQWURODUHILVFDOL]DURVHXGHVHPSHQKRFXPSULQGROKHHVSHFLDOPHQWH
DOpPGHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHVHMDPDWULEXtGDVSHODOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOSRU
HVWH(VWDWXWR6RFLDOSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRSHODVSROtWLFDVHUHJLPHQWRVGD&RPSDQKLD
HSRUDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLD
L

DSURYDomR GH SODQR GH QHJyFLRV HRX GH RUoDPHQWR DQXDLV GD &RPSDQKLD FRP DV

SULQFLSDLVPpWULFDVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDVDVHUHPREVHUYDGDVHPFDGDH[HUFtFLREHPFRPR
DFRPSDQKDPHQWR GR UHIHULGR SODQR GH QHJyFLRV HRX RUoDPHQWR DQXDO QR PtQLPR
WULPHVWUDOPHQWHFRPRREMHWLYRGHYHULILFDUDDGHUrQFLDDRSODQRGHQHJyFLRVHRXDRRUoDPHQWR
DQXDOWUDoDGREHPFRPRDYDOLDUHYHQWXDLVGHVYLRVDRVPHVPRV
LL 

FHOHEUDomRGHTXDOTXHUFRQWUDWRRXDVVXQomRGHTXDOTXHUREULJDomRSHOD&RPSDQKLDRX

XPD FRQWURODGD GD &RPSDQKLD

D  FXMR YDORU HQYROYLGR VXSHUH R PRQWDQWH GH

5 FHQWR H FLQTXHQWD PLOK}HV GH UHDLV  RX LL  LQGHSHQGHQWHPHQWH GH YDORU
HQYROYLGRVHQmRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRDRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDRXGDFRQWURODGDGD
&RPSDQKLD
LLL 

FHOHEUDomRGHTXDOTXHUFRQWUDWRILQDQFHLUR LQFOXVLYHHPSUpVWLPRVP~WXRVHPLVVmRGH

GHErQWXUHV&5,VHILQDQFLDPHQWR SHOD&RPSDQKLDRXXPDFRQWURODGDGD&RPSDQKLDH[FHWRQR
kPELWRGR6LVWHPD)LQDQFHLURGH+DELWDomR 6)+ 
LY 

FRQFHVVmR SHOD &RPSDQKLD RX SRU XPD FRQWURODGD GD &RPSDQKLD GH TXDLVTXHU DYDLV

ILDQoDVRXRXWUDVJDUDQWLDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUREMHWRGDJDUDQWLDH[FHWRTXDQGRWDLV
DYDLV ILDQoDV RX JDUDQWLDV VHMDP SUHVWDGDV QR FRQWH[WR GH REULJDo}HV GD &RPSDQKLD RX GH
FRQWURODGDGD&RPSDQKLDDSURYDGDVGRLQFLVR LLL DFLPD
Y

LQYHVWLPHQWR DTXLVLomR FRQWUDWDomR RX REULJDomR GH DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD RX

FRQWURODGDGD&RPSDQKLDGHTXDOTXHUIRUPDGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGHRXWUDVRFLHGDGH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUHQYROYLGR
YL 

HPLVVmRUHVJDWHRXUHFRPSUDGHTXDLVTXHUYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

TXHQmRHVWHMDPSUHYLVWRVQRSODQRGHQHJyFLRVRXRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
YLL 

DTXLVLomRDOLHQDomRRXRQHUDomRGHEHQVGRDWLYRSHUPDQHQWHGD&RPSDQKLDRXGHXPD

FRQWURODGDGD&RPSDQKLDFXMRYDORULQGLYLGXDOHRXFRQMXQWRGHWRGDVDVRSHUDo}HVVHMDVXSHULRU
D5 GH]PLOK}HVGHUHDLV 
YLLL 

DORFDomRGHLPyYHLVLQFOXVLYHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR leasing HDDOLHQDomRILGXFLiULD

HPJDUDQWLDHDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRVGHFRPSURPLVVRSDUDWDLVRSHUDo}HV
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L[ 

FHOHEUDomR DOWHUDomR RX UHVFLVmR GH FRQWUDWRV TXH HQYROYDP TXDLVTXHU GLUHLWRV GH

SDUWLFLSDo}HVRXUHPXQHUDo}HVYLQFXODGDVDRVUHVXOWDGRVRXYHQGDVGD&RPSDQKLDRXFRQWURODGDV
GD&RPSDQKLD
[

PDQLIHVWDomRVREUHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULD

[L 

HOHLomR H GHVWLWXLomR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD H GH FRQWURODGDV GD

&RPSDQKLDEHPFRPRDIL[DomRGHVXDVDWULEXLo}HVHOLPLWHVGHDOoDGDQmRHVSHFLILFDGRVQHVWH
(VWDWXWR6RFLDO
[LL 

ILVFDOL]DomR GD JHVWmR GRV GLUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD

&RPSDQKLDVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDGHFHOHEUDomRHTXDLVTXHU
RXWURVDWRVWDLVFRPRLQVWDODomRGHDXGLWRULDLQWHUQDRXSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD
[LLL 

GHOLEHUDUVREUHDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQRFDVR

GR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
[LY 

HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVREVHUYDQGRVHQHVVDHVFROKDRGLVSRVWR

QDOHJLVODomRDSOLFiYHO
[Y 

GHOLEHUDUVREUHRVWHPDVGR$UWLJR3DUiJUDIRVHGHVWH(VWDWXWR6RFLDOIL[DQGRDV

FRQGLo}HV GH HPLVVmR LQFOXVLYH SUHoR H SUD]R GH LQWHJUDOL]DomR SRGHQGR DLQGD H[FOXLU RX
UHGX]LU SUD]R SDUD  R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QDV HPLVV}HV GH Do}HV E{QXV GH VXEVFULomR H
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVQRVWHUPRVGR$UWLJR3DUiJUDIRGHVWH(VWDWXWR6RFLDO
[YL 

GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVEHPFRPR

VREUH D HPLVVmR GH QRWDV SURPLVVyULDV commercial papers bonds RX notes SDUD GLVWULEXLomR
S~EOLFDRXSULYDGD
[YLL 

GHOLEHUDUVREUHDFULDomRGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHDHOHLomRGHVHXVPHPEURV

[YLLL  DSURYDUDVDWULEXLo}HVHRUoDPHQWRV D GDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGLUHWDPHQWHRXSRU
PHLRGRFRPLWrGHDXGLWRULDUHFHEHURUHSRUWHGDTXHODiUHDDYDOLDQGRDRPHQRVDQXDOPHQWHVH
DVXDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRVmRVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV E GRFRPLWrGH
DXGLWRULDREVHUYDGRRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRH F GHRXWURVFRPLWrVGH
DVVHVVRUDPHQWRVHHTXDQGRLQVWDXUDGRV
[L[ 

DSURYDU RV UHJLPHQWRV LQWHUQRV RX DWRV UHJLPHQWDLV GD &RPSDQKLD H VXD HVWUXWXUD

DGPLQLVWUDWLYDLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDR D &yGLJRGH&RQGXWDHeWLFD E 3ROtWLFDGH
5HPXQHUDomR F 3ROtWLFDGH,QGLFDomRH3UHHQFKLPHQWRGH&DUJRVGH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR H 'LUHWRULD G 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H 3ROtWLFD GH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV I 3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVH J 3ROtWLFD
GH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHVGHTXHREULJDWyULRVSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOH
[[ 

HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRIDYRUiYHORXFRQWUiULRjDFHLWDomRGHTXDOTXHU

RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV ´23$µ  TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDGLYXOJDGRHPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDOGD23$TXHGHYHUiDERUGDU
QR PtQLPR L D FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD 23$ TXDQWR DR LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD H GR
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FRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDV
Do}HV LL TXDQWRDRVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL D
UHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR
2QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXHPUHJLPHQWRVLQWHUQRV
SUySULRV RV TXDLV IRUDP GHYLGDPHQWH DSURYDGRV SHOD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHMXQKRGHHDGLWDGRVQD5&$GH2VUHJLPHQWRVFLWDGRVDFLPD
SRGHPVHUFRQVXOWDGRVQRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ULODYYLFRPEU HQRVLWHGD&90
ZZZFYPJRYEU 
$'LUHWRULDSRUVXDYH]QmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
ii.

se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
&RQWDPRV FRP &RPLWr GH $XGLWRULD QmR HVWDWXWiULR R TXDO IRL DSURYDGR HP UHXQLmR GR QRVVR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH MXQKR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD QD 5HXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH2QRVVR&RPLWrGH
$XGLWRULD WHP FRPR DWULEXLo}HV L  VXSHUYLVLRQDU GH PDQHLUD FRQWtQXD H VLVWHPiWLFD RV
SURFHGLPHQWRVGHLGHQWLILFDomRGHULVFRVEHPFRPRRVQRVVRVVLVWHPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRV LL 
PRQLWRUDU D TXDOLGDGH H LQWHJULGDGH GRV UHODWyULRV ILQDQFHLURV LLL  JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GDV
QRUPDVOHJDLVHVWDWXWiULDVHUHJXODWyULDH LY ILVFDOL]DUDDWLYLGDGHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV2
QRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHQGRVHU
FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV LQGLFDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP
PDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'HQWUHRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULD L DRPHQRVXPGHOHVGHYHVHUPHPEURLQGHSHQGHQWH
FRQIRUPH GHILQLGR SHOR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H LL  XP PHPEUR GHYH WHU UHFRQKHFLGD
H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH QR kPELWR GR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV H GHILQH RV GHYHUHV H DV
UHVSRQVDELOLGDGHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVGDVHQWLGDGHVDXGLWDGDVHRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV 2 QRVVR &RPLWr GH $XGLWRULD FRQWD WDPEpP FRP XP FRRUGHQDGRU LQGLFDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDDLQGD
L
LL

RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LLL

DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDQRVVDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
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LY

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVQRVVDVH[SRVLo}HVGHULVFR

Y

DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVQRVVDV
SROtWLFDVLQWHUQDVLQFOXLQGRPDVVHPVHOLPLWDUDQRVVD´Política de Transações entre Partes
Relacionadasµ

YL

SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVDOpPGHUHJXODPHQWRHFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYH
FRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGH
GDLQIRUPDomR

YLL

DYDOLDUDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHLQWHUQRVTXDQGRVROLFLWDGR
SRU QRVVD 'LUHWRULD EHP FRPR VH SRVLFLRQDU SHUDQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP
VLWXDo}HVGHFRQIOLWRVHQWUHDXGLWRUHVLQWHUQRVH[WHUQRVHRXQRVVRVGLUHWRUHVH

YLLL

DFRPSDQKDUDQRVVD0DWUL]GH5LVFRV

iii.

de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,

indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com
o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde
o documento pode ser consultado
(PERUDQmRH[LVWDXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULDFRPRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHpUHVSRQVDELOLGDGHGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVFROKHUDYDOLDUHGHVWLWXLU
RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYH DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVVHMDPDXGLWDGDVSRUDXGLWRULQGHSHQGHQWHFRPTXDOLILFDomRHH[SHULrQFLDDSURSULDGDR
TXHFRQVLVWHPHPIDWRUHVIXQGDPHQWDLVSDUDDFRQILDELOLGDGHGHVVHVGDGRV3DUDILQVGHDYDOLDomRGR
WUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH FRPSHWH DR QRVVR &RPLWr GH $XGLWRULD QRV WHUPRV GH VHX
UHJLPHQWRLQWHUQRRSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
b.

em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso
positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
'LUHWRULD
'HDFRUGRFRPRQRVVR(VWDWXWR6RFLDODQRVVD'LUHWRULDpFRPSRVWDSRUQRPtQLPR GRLV HQR
Pi[LPR  FLQFR  PHPEURV DFLRQLVWDV RX QmR UHVLGHQWHV QR %UDVLO HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DXWRUL]DGD D DFXPXODomR GH PDLV GH XP FDUJR SRU TXDOTXHU 'LUHWRU VHQGR
GHVLJQDGRV D  XP 'LUHWRU3UHVLGHQWH E  XP 'LUHWRU)LQDQFHLUR F  XP 'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVH G RVGHPDLVFRPR'LUHWRUVHPGHVLJQDomR
2VQRVVRVGLUHWRUHVVmRHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDXPPDQGDWRXQLILFDGRGH
WUrV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
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$QRVVD'LUHWRULDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHVWDQGRVHXVSURFHGLPHQWRVHDWULEXLo}HV
SUHYLVWRVQRQRVVR(VWDWXWR6RFLDO
'HDFRUGRFRPRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOVHPSUHMXt]RGDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHLFRPSHWH
j 'LUHWRULD D DGPLQLVWUDomR GRV QRVVRV QHJyFLRV H D SUiWLFD GH WRGRV RV DWRV QHFHVViULRV RX
FRQYHQLHQWHVSDUDWDO1RH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVRV'LUHWRUHVSRGHUmRUHDOL]DUWRGDVDVRSHUDo}HV
HSUDWLFDUWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVjFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVGHVHXFDUJRUHVVDOYDGRVDTXHOHV
DWRVTXHSRUOHLSHORQRVVR(VWDWXWR6RFLDOSHODVSROtWLFDVHUHJLPHQWRVGD&RPSDQKLDRXSRUDFRUGR
GHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRHPQRVVDVHGH2V'LUHWRUHVWrPVXDFRPSHWrQFLDDWULEXtGDj$VVHPEOHLD
*HUDO RX DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H REVHUYDGDV DV DOoDGDV SUHYLVWDV QR (VWDWXWR 6RFLDO GDV
SROtWLFDVHUHJLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDDSUiWLFDGHGHWHUPLQDGRVDWRVHDRULHQWDomRJHUDOGRV
QRVVRVQHJyFLRVHVWDEHOHFLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRRUGHQDUDDomRGRV'LUHWRUHVHGLULJLUDH[HFXomRGDVDWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVFRPRSODQHMDPHQWRJHUDOGD&RPSDQKLDDOpPGDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHSRGHUHVDHOH
FRQILDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHREVHUYDGDVDSROtWLFDHRULHQWDomRSUHYLDPHQWHWUDoDGDV
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR L  VXSHULQWHQGHU DV DWLYLGDGHV GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
FRRUGHQDQGR H VXSHUYLVLRQDQGR DV DWLYLGDGHV GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD LL  SURSRU VHP
H[FOXVLYLGDGHGHLQLFLDWLYDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDWULEXLomRGHIXQo}HVDFDGD'LUHWRUQR
PRPHQWRGHVXDUHVSHFWLYDHOHLomR LLL HPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU)LQDQFHLURHODERUDUHDSUHVHQWDU
DQXDOPHQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R SODQR DQXDO GH QHJyFLRV H R RUoDPHQWR DQXDO GD
&RPSDQKLDH Y DGPLQLVWUDURVDVVXQWRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDMXUtGLFDHcomplianceHPJHUDO
&RPSHWH DR'LUHWRU )LQDQFHLUR GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH YHQKDP D VHU FRPSHOLGDV SHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR L  SODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV
UHODWLYDVjVRSHUDo}HVGHQDWXUH]DILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDV LL SURSRUDOWHUQDWLYDVGH
ILQDQFLDPHQWR H DSURYDU FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H FRQWURODGDV LLL  HP
FRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHHODERUDUHDSUHVHQWDUDQXDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD LY HODERUDUHDFRPSDQKDURVSODQRV
GH QHJyFLRV RSHUDFLRQDLV H GH LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD H FRQWURODGDV RX FROLJDGDV Y 
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVREVHUYDGRFRQWXGRRGLVSRVWRQRDUWLJR
 GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD YL  DGPLQLVWUDU R FDL[D H DV FRQWDV D SDJDU H D UHFHEHU GD
&RPSDQKLDHFRQWURODGDV YLL GLULJLUDViUHDVFRQWiELOGHSODQHMDPHQWRILQDQFHLURILVFDOWULEXWiULD
IDFLOLWHLV H FRPSUDV GD &RPSDQKLD H FRQWURODGDV YLLL  VXEPHWHU DQXDOPHQWH j DSUHFLDomR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULDDFRPSDQKDGRVGR
UHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDSURSRVWDGHDSOLFDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQR
H[HUFtFLRDQWHULRUGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGHIRUPDFRQVROLGDGD L[ VXJHULUH
DFRPSDQKDURSRUWXQLGDGHVGHIXV}HVHDTXLVLo}HV [ SODQHMDUGHILQLUHFRRUGHQDURGLDDGLDGD
&RPSDQKLDQRkPELWRDGPLQLVWUDWLYR [L SODQHMDUGHILQLUHFRRUGHQDUDLQIUDHVWUXWXUDGRHVFULWyULR
H [LL DSUHVHQWDUWULPHVWUDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREDODQFHWHHFRQ{PLFRILQDQFHLURH
SDWULPRQLDO ,75 GHWDOKDGRGD&RPSDQKLDFRQVROLGDGRFRPVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
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&RPSHWHDRQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHYHQKDP
DVHUFRPSHOLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR L UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHRVyUJmRVGH
FRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQRPHUFDGRGHFDSLWDLV LQFOXLQGR&90%DQFR&HQWUDOGR
%UDVLO%LQVWLWXLomRHVFULWXUDGRUDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHQWLGDGHVDGPLQLVWUDGRUDV
GHPHUFDGRVGHEDOFmRRUJDQL]DGRV  LL SUHVWDULQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90DR%DQFR
&HQWUDO GR %UDVLO jV HQWLGDGHV DGPLQLVWUDGRUDV GH PHUFDGRV RUJDQL]DGRV QDV TXDLV D &RPSDQKLD
YHQKD D WHU VHXV YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV H GHPDLV yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV FRQIRUPH OHJLVODomR DSOLFiYHO QR %UDVLO H QR H[WHULRU LLL 
PRQLWRUDURFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVGLVSRVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
HUHSRUWDUj$VVHPEOHLD*HUDOHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRVROLFLWDGRVXDVFRQFOXV}HV
UHODWyULRVHGLOLJrQFLDV LY WRPDUSURYLGrQFLDVSDUDPDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWD
SHUDQWHD&90H Y UHSRUWDUDR'LUHWRU3UHVLGHQWHTXDOTXHUVLWXDomRUHODWLYDjVTXHVW}HVUHIHUHQWHV
DUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
&RPSHWH DRV QRVVRV 'LUHWRUHV VHP GHVLJQDomR HVSHFtILFD GHPDLV DWRV GH JHVWmR GD &RPSDQKLD
FRQIRUPHDWULEXLo}HVTXHSRGHUmRVHUGHILQLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
5HVVDOYDGRVRVFDVRVSUHYLVWRVHPQRVVR(VWDWXWR6RFLDOVHUHPRVUHSUHVHQWDGRVSRUDWRRXDVVLQDWXUD
GH L  GRLV 'LUHWRUHVDVVLQDQGRHPFRQMXQWR LL TXDOTXHU XP 'LUHWRUHPFRQMXQWRFRP XP 
SURFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVRX LLL  GRLV SURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVHVSHFtILFRV([FHWRVH
GH RXWUD IRUPD SUHYLVWR HP QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO DV SURFXUDo}HV VHUmR VHPSUH RXWRUJDGDV RX
UHYRJDGDVSRU GRLV 'LUHWRUHVTXHHVWDEHOHFHUmRRVSRGHUHVGRSURFXUDGRUHH[FHWXDQGRVHDV
RXWRUJDGDVSDUDILQVMXGLFLDLVWHUmRVHPSUHSUD]RGHWHUPLQDGRGHYLJrQFLD
c.

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui

regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho
fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
7HQGRHPYLVWDTXHQRVVR&RQVHOKR)LVFDOWHPFDUiWHUQmRSHUPDQHQWHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDQmRSRVVXtPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR&DVRR&RQVHOKR)LVFDOVHMDLQVWDODGRHVWHQmR
SRVVXLUi UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR H WHUi DV DWULEXLo}HV SUHYLVWDV QR QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO H QD
OHJLVODomRYLJHQWH
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
1RVWHUPRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPRREMHWLYRGH
DSULPRUDU FRQWLQXDPHQWHD VXD HIHWLYLGDGH DX[LOLDQGR RV SUySULRV &RQVHOKHLURV D DQDOLVDUHP VXDV
FRQWULEXLo}HVEHPFRPRHVWDEHOHFHUSODQRVGHDomRSDUDRFRQVWDQWHDSHUIHLoRDPHQWRGRyUJmRR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DUiQRPtQLPRDQXDOPHQWHDDYDOLDomRIRUPDOGRGHVHPSHQKRGR
SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR yUJmR FROHJLDGR GH FDGD XP GH VHXV PHPEURV
LQGLYLGXDOPHQWHGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGHPDLVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRVHLQVWDODGRVEHP
FRPRGRVPHPEURVGD'LUHWRULD
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(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRR&RQVHOKHLURRX3UHVLGHQWH
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUQDIXQomRSRUSHORPHQRV GXDV UHXQL}HVRUGLQiULDV
GHVGHD~OWLPDDYDOLDomR
$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRIDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
i.

a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Conselho de Administração
2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p DQXDO H HQYROYH WDQWR D DYDOLDomR GR yUJmR H D DYDOLDomR H feedback
LQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
Diretoria
2SURFHVVRGHDYDOLDomRpDQXDOHHQYROYHDDYDOLDomRHfeedbackLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
Comitê de Auditoria
2SURFHVVRGHDYDOLDomRpDQXDOHHQYROYHDDYDOLDomRHfeedbackLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
ii.

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

$OpP GD PHWRGRORJLD H SHULRGLFLGDGH PHQFLRQDGDV QR LWHP DQWHULRU R SURFHVVR GH DYDOLDomR p
HVWUXWXUDGR OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR DV FDUDFWHUtVWLFDV H UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXVPHPEURVVHX3UHVLGHQWHGR'LUHWRU3UHVLGHQWHGR&RPLWrGH
$XGLWRULD VHX FRRUGHQDGRU H VHXV PHPEURV EXVFDQGR DOFDQoDU XP DOWR QtYHO GH HVSHFLDOL]DomR
GXUDQWHDDYDOLDomR2VSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomRVmR L DVVLGXLGDGHQRH[DPHHQR
GHEDWH GDV PDWpULDV GLVFXWLGDV LL  D FRQWULEXLomR DWLYD QR SURFHGLPHQWR GHFLVyULR H LLL  R
FRPSURPHWLPHQWRFRPRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HVHQRVVRVYDORUHVHREMHWLYRV
2V PHPEURV GD 'LUHWRULD VmR DYDOLDGRV GH DFRUGR FRP D VXD SHUIRUPDQFH LQGLYLGXDO H PHWDV
FRUSRUDWLYDVTXHVmRGHILQLGDVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDVQRVVDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDV
iii.

como os resultados da avaliação são utilizados pela Companhia para aprimorar o

funcionamento deste órgão
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H LQGLYLGXDOPHQWH GRV
&RQVHOKHLURVHGRV'LUHWRUHVVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RQVHOKHLURV H GR
'LUHWRU3UHVLGHQWHVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRFHUWR
TXHRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HV L LQGLYLGXDLVGRV&RQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHP
TXHVWmR H DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGR'LUHWRU3UHVLGHQWHVHUmRWDPEpPGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRV&RQVHOKHLURV
2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGHFDGD&RQVHOKHLURVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHfeedbackLQGLYLGXDLV
FRQGX]LGDVSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H LQGLYLGXDOPHQWH GRV &RQVHOKHLURV
'LUHWRUHV GR &RPLWr GH $XGLWRULD H GH VHXV UHVSHFWLYRV PHPEURV VmR XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD
SDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVHRVSRQWRVTXHGHYHPVHUPHOKRUDGRVSRUFDGDXPGRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGD'LUHWRULD
8PD YH] LGHQWLILFDGRV WDLV SRQWRV D &RPSDQKLD p FDSD] GH HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R
FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR GRV yUJmRV FRPLWrV H PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V
SODQRVGHDomRFRPSUHHQGHPSRUH[HPSORDGHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH
(PUHODomRDR&RPLWrGH$XGLWRULDRVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRV
D WRGRV RV PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD H GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2V UHVXOWDGRV GDV
DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR &RRUGHQDGRU GR &RPLWr GH
$XGLWRULDHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
iv.

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR KDYtDPRV FRQWUDWDGR VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD RX
DVVHVVRULDH[WHUQDVSDUDDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGHQRVVRVyUJmRVHRXFRPLWrV
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²'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
a.

prazos de convocação

1yVQmRDGRWDPRVSUiWLFDGLIHUHQFLDGDTXDQWRDRVSUD]RVGHFRQYRFDomRHPUHODomRDRSUHYLVWRQD
OHJLVODomRVRFLHWiULD$SULPHLUDFRQYRFDomRGHYHVHUIHLWDFRPQRPtQLPRGLDVGHDQWHFHGrQFLD
GDGDWDPDUFDGDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOFRQWDGRWDOSUD]RGDSXEOLFDomRGRSULPHLUR
DQ~QFLRGHFRQYRFDomRGRTXDOFRQVWDUiORFDOGDWDHKRUDGD$VVHPEOHLDHDUHVSHFWLYDRUGHPGR
GLD&DVRDDVVHPEOHLDJHUDOQmRVHUHDOL]HDSyVDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUiSXEOLFDGRQRYRDQ~QFLR
GHVHJXQGDFRQYRFDomRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHRLWRGLDVFRQIRUPHGLVS}HRQRVVRHVWDWXWR
VRFLDODSURYDGRQD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHHRDUWLJR
LQFLVR,,GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFRQIRUPHDOWHUDGD
b.

competências

1DVQRVVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGH$FLRQLVWDVUHJXODUPHQWHFRQYRFDGDVHLQVWDODGDVQRVVRVDFLRQLVWDV
HVWmRDXWRUL]DGRVDGHOLEHUDUVREUHDVPDWpULDVGHVXDFRPSHWrQFLDFRQIRUPHSUHYLVWDVQD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHHPQRVVR(VWDWXWR6RFLDO
$$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDRFRUUHUiGHQWURGRVTXDWURSULPHLURVPHVHVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR
H[HUFtFLRVRFLDOSDUDGHOLEHUDUVREUHDVPDWpULDVSUHYLVWDVQR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV TXH VmR PDWpULDV GH FRPSHWrQFLD H[FOXVLYD GDV $VVHPEOHLDV *HUDLV GH $FLRQLVWDV 6HUi
UHDOL]DGD $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD VHPSUH TXH RV LQWHUHVVHV VRFLDLV DVVLP R H[LJLUHP $
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDSRGHUiVHUUHDOL]DGDVLPXOWDQHDPHQWHj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD
&RPSHWH j $VVHPEOHLD *HUDO DOpP GDV GHPDLV DWULEXLo}HV SUHYLVWDV HP OHL RX QR QRVVR (VWDWXWR
6RFLDO
L

WRPDU DV FRQWDV GRV QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LL

HOHJHU H GHVWLWXLU RV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR GHILQLU R
Q~PHURGHFDUJRVDVHUHPSUHHQFKLGRVQRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LLL

UHIRUPDURQRVVR(VWDWXWR6RFLDO

LY

GHOLEHUDU VREUH D QRVVD GLVVROXomR OLTXLGDomR IXVmR FLVmR WUDQVIRUPDomR RX LQFRUSRUDomR
LQFOXVLYH LQFRUSRUDomR GH Do}HV  RX GH TXDOTXHU VRFLHGDGH QRVVD EHP FRPR TXDOTXHU
UHTXHULPHQWRGHDXWRIDOrQFLDRXUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO

Y

DWULEXLUERQLILFDo}HVHPDo}HV
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YL

DSURYDU SODQRV GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H
HPSUHJDGRV H D SHVVRDV QDWXUDLV TXH SUHVWHP VHUYLoRV SDUD QyV DVVLP FRPR DRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHRXWUDVVRFLHGDGHVTXHVHMDPQRVVDVFRQWURODGDVGLUHWDRX
LQGLUHWD

YLL

GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGROXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH R FDSLWDO
SUySULRFRPEDVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLV

YLLL

GHOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV DLQGD TXH LQWHUFDODUHV RX LQWHUPHGLiULRV TXH H[FHGDP R GLYLGHQGR REULJDWyULR
HVWDEHOHFLGRQR(VWDWXWR6RFLDOGH YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRRXSDJDPHQWR
GHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRFRPEDVHHPEDODQoRVVHPHVWUDLVWULPHVWUDLVRXPHQVDLV

L[

GHOLEHUDUVREUHDXPHQWRGHFDSLWDO H[FHWRDTXHOHDSURYDGRGHQWURGRFDSLWDODXWRUL]DGRSHOR
QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR RXUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOEHPFRPRTXDOTXHUGHFLVmR
TXH HQYROYD UHVJDWH RX DPRUWL]DomR GH Do}HV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV GLVSRVLo}HV GR
(VWDWXWR6RFLDOHGHDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVQDQRVVDVHGHVRFLDO

[

HOHJHUROLTXLGDQWHEHPFRPRLQVWDODUHHOHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUi
IXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomR

[L

DSURYDU QRV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR D GLVSHQVDGD UHDOL]DomR GH RIHUWD
S~EOLFDGHDo}HVHPFDVRGHVDtGDGR1RYR0HUFDGRH

[LL

IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV QRVVRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
'LUHWRULD GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DVVLP FRPR D
UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

c.

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral

estarão à disposição dos acionistas para análise
7RGRVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV
HVWDUmRjGLVSRVLomRHPQRVVDVHGHORFDOL]DGDQD$YHQLGD$QJpOLFDQ%DLUUR&RQVRODomR&(3
 6mR 3DXOR63 H QRV HQGHUHoRV HOHWU{QLFRV GD &RPSDQKLD ULODYYLFRPEU  GD &90
ZZZFYPJRYEU HGD% ZZZEFRPEU 
d.

identificação e administração de conflitos de interesses.

1mR DGRWDPRV XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV DVVHPEOHLDV
JHUDLV DSOLFDQGRVH j KLSyWHVH DV UHJUDV FRQVWDQWHV QD OHJLVODomR EUDVLOHLUD 1RV WHUPRVGD OHL RV
FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR LGHQWLILFDGRV H DGPLQLVWUDGRV SHOR SUHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SRU PHLR GH DQiOLVH GH REMHWR H FRQWUDSDUWHV GR FRQWUDWR $GLFLRQDOPHQWH D
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&RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV FRQIRUPH GHVFULWD QHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H XP &yGLJR GH eWLFD TXH SRGHP VHU DFHVVDGRV QR QRVVR website GH
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ULODYYLFRPEU HQRVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 
e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

1mRSRVVXtPRVUHJUDVHVSHFtILFDVDOpPGDTXHODVSUHYLVWDVHPOHLHQDUHJXODomRDSOLFiYHOSROtWLFDV
RXSUiWLFDVSDUDVROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR
QDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
1RVVRV DFLRQLVWDV SRGHP VHU UHSUHVHQWDGRV QD $VVHPEOHLD *HUDO SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR Ki
PHQRV GH XP DQR VHMD HOH DFLRQLVWD RX PHPEUR GD QRVVD DGPLQLVWUDomR DGYRJDGR RX XPD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDWLYRGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
f.

formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,

indicando se a Companhia exige ou dispensa o reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se a Companhia admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
1DV$VVHPEOHLDV*HUDLVRVDFLRQLVWDVGHYHUmRDSUHVHQWDUSUHIHUHQFLDOPHQWHFRP TXDUHQWDHRLWR 
KRUDVGHDQWHFHGrQFLDSDUDDQRVVDPHOKRURUJDQL]DomR L XPGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFDVRR
DFLRQLVWDVHMDSHVVRDItVLFD LL RVDWRVVRFLHWiULRVSHUWLQHQWHVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDO
HGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRUHSUHVHQWDQWHFDVRRDFLRQLVWDVHMDSHVVRDMXUtGLFD LLL FRPSURYDQWH
GDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDQD&RPSDQKLDHPLWLGRSHODLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDFRPGDWDPi[LPDGH
FLQFR GLDVDQWHULRUHVj$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
HVHIRURFDVR LY SURFXUDomRQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRSULPHLURGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV
1mRGLVSHQVDPRVRUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRFRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGD
GDVSURFXUDo}HVTXDQGRDSOLFiYHO$OpPGLVVRQmRDGPLWLPRVSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDV
SRUPHLRHOHWU{QLFR
g.

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando

enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento
de firma, notarização e consularização.
&RQIRUPHSUHYLVWRQRVDUWLJR$HVHJXLQWHVGD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGH
FRQIRUPHDOWHUDGD ´,QVWUXomR&90µ RVQRVVRVDFLRQLVWDVSRGHUmRHQFDPLQKDUQDVKLSyWHVHV
SUHYLVWDVQD,QVWUXomR&90EHPFRPRQDVGHPDLVDVVHPEOHLDVJHUDLVQDVTXDLVQyVGHIRUPD
GLVFULFLRQiULDRSWHPRVSHODDGRomRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDQRVVDVLQVWUXo}HVGHYRWRHP
UHODomR jV PDWpULDV REMHWR GD UHIHULGD DVVHPEOHLD JHUDO PHGLDQWH R SUHHQFKLPHQWR H HQYLR GR
UHVSHFWLYREROHWLPGHYRWR
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1R TXH VH UHIHUH jV IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR UHIHULGR EROHWLP RV VHJXLQWHV
GRFXPHQWRVGHYHPVHUHQYLDGRVjQRVVDVHGHVRFLDODRVFXLGDGRVGHQRVVD'LUHWRULDGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVDVVHPEOHLDJHUDO
L

YLD ItVLFD RULJLQDO GR EROHWLP GH YRWR DGLVWkQFLD UHODWLYR D $VVHPEOHLD *HUDO GHYLGDPHQWH

SUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRH
LL 

FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

D

SHVVRDItVLFDGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWDRXGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO

TXDQGRUHSUHVHQWDGRSRUSURFXUDGRUFySLDDXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRTXHFRPSURYHRVSRGHUHV
GRVLJQDWiULR
E

SHVVRDMXUtGLFD~OWLPRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRHGDGRFXPHQWDomRVRFLHWiULD

RXWRUJDQGR SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR DWD GH HOHLomR GRV GLUHWRUHV HRX SURFXUDomR  EHP FRPR
GRFXPHQWRGHLGHQWLILFDomRFRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV H
F

IXQGRGHLQYHVWLPHQWR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRHGRHVWDWXWRRXFRQWUDWR

VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU FRQIRUPH R FDVR DOpP GD GRFXPHQWDomR VRFLHWiULD
RXWRUJDQGR SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR DWD GH HOHLomR GRV GLUHWRUHV HRX SURFXUDomR  EHP FRPR
GRFXPHQWRGHLGHQWLILFDomRFRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV 
1mR H[LJLPRV R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD GRV EROHWLQV GH YRWR D GLVWkQFLD DVVLQDGRV QR WHUULWyULR
EUDVLOHLUR H D QRWDUL]DomR GDTXHOHV FRQFHGLGRV IRUD GR SDtV 2V GRFXPHQWRV GHYHUmR VHU
HQFDPLQKDGRVDRVHJXLQWHHQGHUHoRSRVWDOGHQRVVDVHGHVRFLDO
QD$YHQLGD$QJpOLFD&RQVRODomR6mR3DXOR63&(3
2 DFLRQLVWD SRGHUi WDPEpP VH SUHIHULU DQWHFLSDU R HQFDPLQKDPHQWR GRV GRFXPHQWRV D QyV
HQYLDQGRDVYLDVGLJLWDOL]DGDVGREROHWLPGHYRWRHGRVGRFXPHQWRVDFLPDUHIHULGRVSDUDRHQGHUHoR
HOHWU{QLFRUL#ODYYLFRPEU
1RV WHUPRV DUWLJR  GR QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO R UHJLVWUR HP DWD GRV DFLRQLVWDV TXH WHQKDP
SDUWLFLSDGRSRUPHLRGHEROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXVLVWHPDHOHWU{QLFRGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
QRVWHUPRVGRDUWLJR&GD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD 
VHUiUHDOL]DGRSHORSUHVLGHQWHGDPHVDHRVHFUHWiULRFXMDVDVVLQDWXUDVSRGHUmRVHUIHLWDVSRUPHLR
GH FHUWLILFDomR GLJLWDO RX UHFRQKHFLGDV SRU RXWUR PHLR TXH JDUDQWD VXD DXWRULD H LQWHJULGDGH HP
IRUPDWRFRPSDWtYHOFRPRDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDSDUDDUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLD
'HTXDOTXHUIRUPDpLQGLVSHQViYHOTXHQyVUHFHEDPRVDYLDRULJLQDO ItVLFD GREROHWLPGHYRWRHD
FySLDGRVGHPDLVGRFXPHQWRVHQFDPLQKDGRVDQWHULRUPHQWHSRUHPDLOSHORDFLRQLVWDQRSUD]RGH
VHWHGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLDQRHQGHUHoRLQGLFDGRDFLPD
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$LQGDQRVWHUPRVGRDUWLJR8GD,QVWUXomR&90QyVFRPXQLFDUHPRVDRDFLRQLVWDHPDWp
WUrV GLDV GD GDWD GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD H UHVSHFWLYDV GRFXPHQWDo}HV
H[LJLGDVVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHVRXQmRSDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGR
&DVR R EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD QmR HVWHMD UHJXODUPHQWH SUHHQFKLGR RX DFRPSDQKDGR GRV
GRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVDFLPDGHVFULWRVHVWHVHUiGHVFRQVLGHUDGRHWDOIDWRVHUiLQIRUPDGRDR
DFLRQLVWDSRUPHLRGHFRPXQLFDomRGLJLWDOHQYLDGDSDUDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRLQGLFDGRQRUHVSHFWLYR
EROHWLPTXHLQGLFDUiDQHFHVVLGDGHGHUHHQYLRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGRVGRFXPHQWRV
TXH R DFRPSDQKDP GHVGH TXH KDMD WHPSR KiELO  GHVFUHYHQGR RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV
QHFHVViULRVjUHJXODUL]DomRGRYRWRjGLVWkQFLD&RPXQLFDUHPRVDRDFLRQLVWDFDVRRVGRFXPHQWRV
UHFHELGRVVHMDPLQVXILFLHQWHVSDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGR
h.

sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de participação a

distância
1yV QmR GLVSRPRV GH VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDSRUpPXWLOL]DPRVDVSUHUURJDWLYDVGD,QVWUXomR&90QGHGHDEULO
GH  SDUD YLDELOL]DU R SURFHVVR GH YRWR D GLVWkQFLD SRGHQGR D FULWpULR GD DGPLQLVWUDomR QRV
WHUPRVGRDUWSDUiJUDIRGD,QVWUXomR&90SURPRYHUVXDVDVVHPEOHLDVGHPRGRSDUFLDO
RXH[FOXVLYDPHQWHGLJLWDO1HVWDVKLSyWHVHVD&RPSDQKLDGLYXOJDUiQRVGRFXPHQWRVGHFRQYRFDomR
GDVDVVHPEOHLDVDVUHJUDVHRVSURFHGLPHQWRVVREUHFRPRRVDFLRQLVWDVSRGHPSDUWLFLSDUHYRWDUD
GLVWkQFLDLQFOXLQGRLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVHVXILFLHQWHVSDUDDFHVVRHXWLOL]DomRGRVLVWHPDSHORV
DFLRQLVWDVHVHDDVVHPEOHLDVHUiUHDOL]DGDSDUFLDORXH[FOXVLYDPHQWHGHPRGRGLJLWDO
i.

instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberações,

chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim
de voto a distância
2 DFLRQLVWD RX R JUXSR GH DFLRQLVWDV TXH GHVHMDU LQFOXLU SURSRVWD GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHUiREVHUYDURSURFHGLPHQWRHDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQD6HomR,9GR&DStWXOR,,,$
GD ,QVWUXomR &90  H HQYLDU SRU FRUUHVSRQGrQFLD SDUD D QRVVD VHGH ORFDOL]DGD QD $YHQLGD
$QJpOLFDQ%DLUUR&RQVRODomR6mR3DXOR63&(3DRVFXLGDGRVGRQRVVR'LUHWRU
GH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVDSURSRVWDRXSRUPHLR
GRHQGHUHoRHOHWU{QLFRUL#ODYYLFRP
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHODQRVVD'LUHWRULDGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUH R SULPHLUR GLD ~WLO GR H[HUFtFLR VRFLDO HP TXH VH UHDOL]DUD D $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD GH
$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHDWpGLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomR-iDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGH
SURSRVWDGHFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDO
QREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHORQRVVR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQR
SHUtRGRHQWUH L RSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD
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*HUDO GH $FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD GH VXD UHDOL]DomR QD KLSyWHVH GH
$VVHPEOHLD*HUDORUGLQiULDGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLD
GHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGH$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSDUDHOHLomR
GHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOFRQIRUPHRFDVRHDWp YLQWHH
FLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
QDKLSyWHVHGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGH$FLRQLVWDVFRQYRFDGDSDUDHVVHILP
j.

Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
1yV QmR PDQWHPRV IyUXQV RX SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D UHFHEHU H
FRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
k.

Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de

voto a distância
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRD
GLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDHPQRVVDV$VVHPEOHLDV*HUDLV1yVPDQWHPRV
XPDiUHDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGHGLFDGDDRHVFODUHFLPHQWRGHG~YLGDVGHQRVVRVDFLRQLVWDV
H PHUFDGR HP JHUDO LQFOXVLYH GH TXHVW}HV UHODFLRQDGDV jV $VVHPEOHLDV *HUDLV GH DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD
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12.3 - Descrever as regras políticas e práticas relativas ao conselho de administração
a.

Número de reuniões realizadas no último exercício social, descriminado entre

número de reuniões ordinárias e extraordinárias
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia, no último exercício social, era uma sociedade
empresária limitada e não possuía Conselho de Administração.
b.

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Para informações sobre disposições do Acordo de Acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação
ao exercício do direito de voto de membros do conselho, vide seção 15.5, letra “g” deste Formulário
de Referência.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com o nosso Estatuto Social e a Lei das Sociedades por Ações, não poderá ser eleito como
administrador, salvo dispensa da Assembleia Geral de acionistas que o eleger, aquele que tiver
interesse conflitante com o nosso.
O membro do Conselho de Administração que tiver interesse conflitante com o nosso deverá
cientificar os demais membros do seu impedimento e fazer consignar, em ata da reunião do Conselho
de Administração, a natureza e a extensão do seu impedimento e, de acordo com o Regimento
Interno do nosso Conselho de Administração. Na hipótese de o membro que tiver interesse
conflitante com o nosso, não cumprir com a obrigação acima, os demais membros do Conselho de
Administração, caso tenham conhecimento, deverão cumpri-la.
Adicionalmente, de acordo com a “Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de
Interesses da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.”, aprovada em 19 de junho de 2020 e aditada
em 07 de agosto de 2020 pelo nosso Conselho de Administração, “conflito de interesses” consiste no
envolvimento de uma parte relacionada em processo decisório no qual não esteja em condições de
comutatividade e independência, tendo ela o poder de influenciar o seu final resultado e assegurar
ganho para si, algum familiar ou terceiro com o qual esteja envolvida, ou ainda que possa interferir
na sua capacidade de julgamento isento.
Caso seja identificada uma matéria que envolva partes relacionadas, os nossos administradores ou
colaboradores envolvidos devem manifestar seu potencial conflito de interesses, ausentar-se das
discussões sobre o tema e abster-se de votar a respeito.
Cada transação com partes relacionadas em potencial conflito de interesse deverá ser analisada pela
nossa Diretoria para determinar se ela de fato constitui uma transação com partes relacionadas sujeita
à aprovação do Conselho de Administração.
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Caso solicitado pelo nosso Diretor Presidente, conforme o caso, os administradores envolvidos em
transação com partes relacionadas poderão participar parcialmente da discussão, visando
proporcionar maiores informações sobre tal transação e as próprias partes relacionadas envolvidas.
Nesse caso, de qualquer forma, tais administradores deverão se ausentar do processo de votação da
matéria.
A manifestação da situação de conflito de interesses e a subsequente abstenção de discutir e votar a
respeito deverão constar da ata da deliberação ou reunião em que for apresentada a situação.
Caso algum administrador ou colaborador que possa ter um potencial ganho privado decorrente de
alguma decisão não manifeste seu conflito de interesses, qualquer terceiro que tenha conhecimento
da situação poderá fazê-lo.
Para mais informações sobre a nossa Política de Transações com Partes Relacionadas, vide seção 16.1
deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os administradores que
também forem nossos acionistas não poderão votar nas deliberações de assembleia geral relativas:
(i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação
de suas contas como administrador; e (iii) quaisquer outras matérias que puderem beneficiá-lo de
modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o nosso.
O inteiro teor do nosso Código de Ética, de nossa Política de Uso e Divulgação de Informações, nossa
Política de Negociação de Valores Mobiliários de nossa emissão e de nossa Política de Transações
com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses podem ser acessados no nosso website de relações
com investidores (ri.lavvi.com.br) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).
d.

se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho

de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
(i)

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso a Companhia

divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
Em reunião realizada em 19 de junho de 2020, os membros do nosso Conselho de Administração
aprovaram a nossa política de indicação dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria,
do Conselho Fiscal e dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia,
cuja versão mais recente atualizada foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia, realizada em 07 de agosto de 2020 ("Política de Indicação"). A íntegra da nossa Política
de Indicação pode ser acessada no nosso site de relações com investidores (ri.lavvi.com.br) e no site
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na categoria "Política de Indicação".
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(ii)

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação

dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros
A nossa Política de Indicação, como diretriz geral, propõe o preenchimento dos cargos elegíveis com
base em uma análise da necessidade do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e dos
comitês de assessoramento, conforme aplicável, da Companhia, garantindo a composição por
membros de perfis diversificados, levando-se em conta experiências, competências, condutas,
origens, faixa etária e gênero.
Os indicados aos cargos elegíveis deverão ser profissionais altamente qualificados, com relevante
experiência profissional, técnica e acadêmica, e com reputação ilibada.
Quando da indicação de membros dos cargos elegíveis, serão observados os critérios de integridade
(background check de integridade).
No processo de seleção será realizada a busca de candidatos com conhecimentos e experiências nos
setores de negócios em que nós e nossas controladas atuamos ou venhamos a atuar.
O nosso Conselho de Administração será composto por no mínimo 6 (seis) e no máximo 7 (sete)
membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato unificado de 2
(dois) anos, podendo ser reeleitos.
O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, seu Presidente e seu Vice Presidente,
devendo tal eleição ocorrer na primeira reunião após a posse dos Conselheiros ou na primeira reunião
seguinte à ocorrência de vacância desses cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário
do Presidente do Conselho de Administração, suas funções serão exercidas, em caráter temporário,
pelo Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Vice-Presidente do
Conselho de Administração, competirá ao Presidente do Conselho de Administração indicar, dentre
os demais membros do Conselho de Administração, seu substituto.
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser
conselheiros independentes, devendo o enquadramento dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Enquanto a Companhia possuir Acionista Controlador, também será considerado como independente
o conselheiro eleito mediante as faculdades previstas nos parágrafos 4º e 5º do artigo 141 da Lei das
Sociedades por Ações.
Quando em decorrência da observância do percentual referido no item acima o resultado gerar um
número fracionário, nós devemos proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente
superior.
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Os membros indicados ao nosso Conselho de Administração deverão observar os seguintes
parâmetros, além dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis: (i) engajamento e compromisso
com os nossos valores e nossa cultura; (ii) comprometimento com os termos previstos no Código de
Ética; (iii) adesão adequada à função e comprometimento com a responsabilidade advinda do cargo.
A proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração deverá levar em consideração
o seu bom desempenho durante o período, sua experiência e a assiduidade nas reuniões durante o
mandato anterior, conforme os resultados do processo de avaliação periódica do Conselho de
Administração, bem como as conclusões quanto à adequação ou necessidade de ajustes em sua
composição.
O Conselho de Administração sempre indicará uma chapa de candidatos a ser submetida à apreciação
da Assembleia Geral.
Cada candidato ao cargo de conselheiro independente deverá apresentar declaração ao Conselho de
Administração, comprovando seu enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no
Regulamento do Novo Mercado, apresentando a respectiva justificativa, se reconhecida alguma das
situações previstas no artigo 16, § 2º do Regulamento do Novo Mercado.
O Conselho de Administração deverá validar a manifestação sobre a independência do(s) candidato(s)
a membro(s) independentes do Conselho de Administração, a ser apresentada na proposta da
administração relativa à Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição de administradores.
O procedimento previsto no item acima não se aplica às indicações de candidatos a membro do
Conselho de Administração: (a) que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de
candidatos no boletim de voto a distância; ou (b) para eleição mediante votação em separado.
Observados os percentuais de ações e demais condições previstas na regulamentação e legislação
aplicáveis, os acionistas podem indicar membros para compor o Conselho de Administração quando
houver cargos vagos, com ao menos 25 (vinte e cinco) dias antes da data prevista para realização da
Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração.
A indicação de candidato dentro do prazo previsto no item anterior possibilitará a inclusão do nome
do mesmo no boletim de voto a distância e inclusão de suas informações na proposta da
administração referentes à Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição de membro do Conselho
de Administração.
A indicação de candidato fora do prazo previsto no item anterior não possibilitará a inclusão do nome
do candidato no boletim de voto a distância e informações na proposta da administração. Não
obstante, a solicitação de inclusão de candidato será amplamente divulgada ao mercado ou, caso não
haja tempo hábil, na própria Assembleia Geral.
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Ainda, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM
367”), o acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de Administração deverá
apresentar, no mesmo ato:
I.

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento, nos termos da Instrução CVM 367,
ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e

II.

currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência
profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e indicação
de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras
companhias e o atendimento aos requisitos da Política de Indicação.
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  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD D UHVROXomR GRV FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RVWHUPRVGRDUWLJRGRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOQyVQRVVRVDFLRQLVWDVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVH
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVFDVRLQVWDODGRHVWDPRVREULJDGRVDUHVROYHUSRU
PHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWR
TXDOTXHU FRQWURYpUVLD TXH SRVVD VXUJLU HQWUH QyV UHODFLRQDGD FRP RX RULXQGD GD FRQGLomR GH
HPLVVRU DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO HP HVSHFLDO GHFRUUHQWHV GDV
GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL  GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV QR (VWDWXWR 6RFLDO QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR &01 SHOR %DQFR &HQWUDO GR
%UDVLOHSHOD&90EHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLV
HPJHUDODOpPGDTXHODVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGRVGHPDLVUHJXODPHQWRV
GD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
$OHLEUDVLOHLUDVHUiD~QLFDDSOLFiYHODRPpULWRGHWRGDHTXDOTXHUFRQWURYpUVLDEHPFRPRjH[HFXomR
LQWHUSUHWDomRHYDOLGDGHGDSUHVHQWHFOiXVXODFRPSURPLVVyULD27ULEXQDODUELWUDOVHUiIRUPDGRSRU
iUELWURVHVFROKLGRVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQR5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHP2SURFHGLPHQWRDUELWUDO
WHUiOXJDUQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORORFDORQGHGHYHUiVHUSURIHULGDDVHQWHQoD
DUELWUDO$DUELWUDJHPGHYHUiVHUDGPLQLVWUDGDSHODSUySULD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRVHQGR
FRQGX]LGDHMXOJDGDGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVSHUWLQHQWHVGR5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHP
6HPSUHMXt]RGDYDOLGDGHGDFOiXVXODDUELWUDORUHTXHULPHQWRGHPHGLGDVGHXUJrQFLDSHODV3DUWHV
DQWHVGHFRQVWLWXtGRR7ULEXQDO$UELWUDOGHYHUiVHUUHPHWLGRDR3RGHU-XGLFLiULRQDIRUPDGRLWHP
GR5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHPGD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGR
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Advogado

004.812.978-04

Economista

006.105.080-67

Administradora

261.203.268-12

Ralph Horn

23/03/1968

Administrador

366.097.378-51

Membro do Comitê de Auditoria

09/06/1987

Nessim Abadi

N/A

02/09/1973

Daniella Sasson de Figueira

N/A

02/11/1984

Miguel Maia Mickelberg

N/A

29/07/1944

Elie Horn

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor sem designação específica

19 - Outros Diretores

Administrador de Empresas

296.855.218-08

N/A

Diretor sem designação específica
Pertence apenas à Diretoria

17/03/1981

19 - Outros Diretores

Moshe Mordehai Horn

Contador

267.017.998-33

Diretor sem designação específica
Pertence apenas à Diretoria

N/A

02/06/1979

Rodrigo Prado Alves

N/A

Pertence apenas à Diretoria

Engenheiro

148.843.178-74

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

28/04/1971

Cargo eletivo ocupado

Raphael Giannoni Junior

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

19/06/2022

Sim

19/06/2022

Sim

19/06/2022

Sim

19/06/2022

Sim

19/06/2022

Sim

19/06/2023

Sim

19/06/2023

Sim

19/06/2023

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Administrador

419.827.498-30

35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel.
Invest.

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração
19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

19/06/2022

Sim

0.00%

0

0.00%

PÁGINA: 260 de 361

Moshe Mordehai Horn é formado em Administração de Empresa pela UNIP desde 2004. Atua há 12 anos no mercado imobiliário. Ocupou o cargo de Gerente de Vendas, na empresa Mac Construtora e
Incorporadora. Ingressou como Diretor sem designação específica na Companhia em 2016 e em 2019 passou a ser Sócio direto da Companhia.
O Sr. Moshe Mordehai Horn declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Moshe Mordehai Horn declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Moshe Mordehai Horn - 296.855.218-08

O Sr. Rodrigo Prado Alves declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Rodrigo Prado Alves declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Rodrigo Prado Alves é formado em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu - USJT desde 2002 e pós-graduado em Planejamento e Controle Empresarial pela FAAP em 2006. Atua há 18 anos no
setor de incorporação imobiliária, teve passagens pela Rossi Residencial e Cyrela como gerente contábil e de reportes financeiros à CVM. Na Lavvi desde outubro de 2018, exerce o cargo de Diretor sem designação
específica.

Rodrigo Prado Alves - 267.017.998-33

Versão : 1

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Raphael Giannoni é formado em Engenharia Civil pela IEEP – UNIP desde 1994. Especializado em Técnicas de Planejamento em Construção Civil e em Gerenciamento de Empresa de Construção Civil com MBA
em Liderança e Gestão. Desde 2015 atuou como Gerente de Planejamento de Engenharia na Cyrela Brazil Realty. Em 2016 passou a ser Gerente de Planejamento Corporativo de Engenharia da Cyrela Brazil
Realty. No mesmo ano passou a ser Diretor sem designação específica da Companhia. Foi Gerente de obras na Yazbek Desenvolvimento Imobiliário Ltda de 1997 a 2005. Na Controltec, de 2005 a 2006, atuou
como engenheiro de planejamento.
Foi gerente de obras da Gafisa de 1994 a 1995.
O Sr. Raphael Giannoni Junior declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Raphael Giannoni Junior declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM
301/99.

Raphael Giannoni Junior - 148.843.178-74

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro efetivo do Conselho de
Administração

08/03/1992

Ovadia Horn

Vice Presidente do Conselho de
Administração.

Descrição de outro cargo / função

Administrador de Empresas

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

Cargo eletivo ocupado

115.658.698-42

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Ralph Horn é formado em Administração de Empresas com Especialização em Marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP desde 1991. Com mais de 33 anos de experiência no mercado
imobiliário, possui expertise em empreendimentos residenciais, comerciais, hotéis e flats, de médio a alto padrão, na região metropolitana de São Paulo. Iniciou no mercado imobiliário no ano de 1987 na empresa
Cyrela, de seu tio Elie Horn, uma das maiores companhias do setor, como estagiário, aos 19 anos de idade, e deixou a empresa como Diretor de Incorporação e Comercial, quando foi convidado para ser Sócio e
Diretor de Incorporação e Comercial da Mac Construtora e Incorporadora, onde ficou por 16 anos. É sócio fundador da Companhia, sendo atualmente acionista indireto da Companhia e ocupa os cargos de Diretor
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração ad Companhia.
O Sr. Ralph Horn declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado
para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Ralph Horn declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Ralph Horn - 115.658.698-42

Nessim Abadi é Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da fundação Getúlio Vargas – EAESP-FGV. Possui mais de 13 anos de experiência em Private
Equity no Pátria Investimentos. Já participou de transações de M&A em diversos setores como construção, logística, bens de consumo, alimentos e bebidas dentre outros. No início de sua carreira participou da
estruturação e implantação da Veloce Logística, atuando como gerente de Planejamento Financeiro da empresa. Posteriormente atuou como CFO da empresa Zipco soluções construtivas e depois como CFO da
empresa Açaí Frooty.
O Sr. Nessim Abadi declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado
para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Nessim Abadi declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.
O Sr. Nessim Abadi é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §§1º e 2º e no artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Nessim Abadi - 366.097.378-51

Daniella Sasson de Figueira possui 25 anos de experiência nas áreas de Finanças e Controladoria. Foi CFO e Diretora Corporativa na Even Construtora e Incorporadora e atuou como gerente financeira na Natura e
na Folha de São Paulo, além de passagens por multinacionais como General Motors e BASF. Graduou-se em Administração de Empresas pela EAESP - Fundação Getúlio Vargas SP, fez curso de especialização em
administração (EAESP FGV) e tem MBA pela Fundação Dom Cabral. Atualmente é sócia e Vice Presidente do Labi Exames, uma startup da área de saúde fundada em 2017.
A Sra. Daniella Sasson de Figueira declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
(iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, a Sra. Daniella Sasson de Figueira declarou a nós não ser caracterizada como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM
301/99.
A Sra. Daniella Sasson de Figueira é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §§1º e 2º e no artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Daniella Sasson de Figueira - 261.203.268-12

Miguel Maia Mickelberg é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management, tendo obtido o Certificate in Finance pela mesma
escola. Miguel está na Cyrela desde 2007 e exerce o cargo de Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores. Ele atualmente é responsável pelas áreas de controladoria, planejamento financeiro,
contabilidade, tributos, relações com investidores, captação de dívida corporativa, captação de dívida atrelada a projetos e tecnologia da informação. Antes de exercer o cargo de CFO, Miguel foi Controller da Cyrela.
O Sr. Miguel Maia Mickelberg declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii)
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Miguel Maia Mickelberg declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM
301/99.

Miguel Maia Mickelberg - 006.105.080-67

Elie Horn é o Sócio fundador e foi o presidente da Cyrela de 1978 até 2014. É o principal acionista da Cyrela e possui grande experiência no ramo imobiliário. Desde 2014, é o presidente do Conselho de
Administração da Cyrela Brazil Realty e é também presidente do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties desde sua constituição em abril de 2007; membro do Conselho de Administração da
Brasil Agro desde 2005; membro do Conselho de Administração desde sua constituição em 2004 e da Diretoria da Brazil Realty Companhia Securitizadora desde 2008. Possui bacharelado em Direito pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
O Sr. Elie Horn declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado
para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Elie Horn declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301 de 16 de abril de 1999,
conforme alterada (“Instrução CVM 301/99”).

Elie Horn - 004.812.978-04
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N/A

Ovadia Horn - 419.827.498-30

N/A

Ralph Horn - 115.658.698-42

N/A

Nessim Abadi - 366.097.378-51

N/A

Daniella Sasson de Figueira - 261.203.268-12

N/A

Miguel Maia Mickelberg - 006.105.080-67

N/A

Elie Horn - 004.812.978-04

N/A

Moshe Mordehai Horn - 296.855.218-08

N/A

Rodrigo Prado Alves - 267.017.998-33

N/A

Raphael Giannoni Junior - 148.843.178-74

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Versão : 1

PÁGINA: 262 de 361

O Sr. Ovadia Horn declara que nos últimos 5 (cinco anos) não sofreu (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado
para a prática de suas atividades profissionais. Adicionalmente, o Sr. Ovadia Horn declarou a nós não ser caracterizado como pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Ovadia Horn é formado em Administração de Empresas, com menção honrosa, pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER desde 2013. Atua há 8 anos no mercado imobiliário. Na empresa Mac
Construtora e Incorporadora atuou no departamento Financeiro e ocupou cargo de Gerente de Novos Negócios. Atualmente, acionista indireto da Companhia e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Advogada

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Economista

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Administrador

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Coordenador do Comitê de
Auditoria

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

19/06/2020

14/06/1980

19/06/2020

02/05/1984

19/06/2020

09/06/1987

Data eleição

Data de
nascimento

0

19/06/2020

0

19/06/2020

0

19/06/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

19/06/2022

0.00%

19/06/2022

0.00%

19/06/2022

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Ana Paula Patara Quintaes - 216.954.028-80
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Declara que não sofreu, nos últimos cinco anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada
em julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Sigrid Amantino Barcelos é formada em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2008. Em 2012 concluiu seu MBA em Gestão Econômica e Financeira de Empresas e, em 2014,
concluiu MBA in Company/Módulo Internacional Kellogg School of Management. Sigrid Amantino Barcelos está na Cyrela desde 2008, onde iniciou com o cargo de Analista de Controladoria e exerce atualmente o
cargo de Controller da Cyrela.

Sigrid Amantino Barcelos - 005.004.980-16

Declara que não sofreu, nos últimos cinco anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada
em julgado; ou (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. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Nessim Abadi é Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da fundação Getúlio Vargas – EAESP-FGV. Possui mais de 13 anos de experiência em Private
Equity no Pátria Investimentos. Já participou de transações de M&A em diversos setores como construção, logística, bens de consumo, alimentos e bebidas dentre outros. No início de sua carreira participou da
estruturação e implantação da Veloce Logística, atuando como gerente de Planejamento Financeiro da empresa. Posteriormente atuou como CFO da empresa Zipco soluções construtivas e depois como CFO da
empresa Açaí Frooty.

Nessim Abadi - 366.097.378-51

Experiência profissional / Critérios de Independência

216.954.028-80

Ana Paula Patara Quintaes

N/A

005.004.980-16

Sigrid Amantino Barcelos

Membro Independente do Conselho de Administração.

366.097.378-51

Nessim Abadi

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Versão : 1

N/A

Ana Paula Patara Quintaes - 216.954.028-80

N/A

Sigrid Amantino Barcelos - 005.004.980-16

N/A

Nessim Abadi - 366.097.378-51

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Declara que não sofreu, nos últimos cinco anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada
em julgado; ou (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. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 301/99.

Ana Patara é graduada em Direito pela FMU, pós graduada em Direito Público pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus e Especializada em Direito Imobiliário Empresarial pelo Secovi. Atua há 13 anos no ramo
imobiliário; teve passagem pela Mac Construtora e Incorporadora pelo período de 2010 a 2016 como Coordenadora Jurídica e desde 2017 atua como Gerente Jurídico da Companhia.
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419.827.498-30 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

Observação

Diretor sem designação específica

Moshe Mordehai Horn

Pessoa relacionada

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

Ralph Horn

Administrador do emissor ou controlada

Observação

296.855.218-08 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

115.658.698-42 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

26.462.693/0001-28

PÁGINA: 265 de 361

26.462.693/0001-28 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

26.462.693/0001-28

26.462.693/0001-28 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

115.658.698-42 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

CPF

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração

Ovadia Horn

Pessoa relacionada

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

Ralph Horn

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

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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Observação

Sócio e Administrador

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Ovadia Horn

Administrador do Emissor

Observação

Sócio e Administrador

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Ralph Horn

Administrador do Emissor

Observação

Sócio

Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Elie Horn

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

20.157.466/0001-02

419.827.498-30

20.157.466/0001-02

115.658.698-42

73.178.600/0001-18

004.812.978-04

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 266 de 361

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Observação

Sócio e Administrador

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Ralph Horn

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Observação

Sócio e Administrador

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Ovadia Horn

Administrador do Emissor

Observação

Sócio e Administrador

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Ralph Horn

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Cargo/Função

Identificação

20.157.466/0001-02

115.658.698-42

20.157.466/0001-02

419.827.498-30

20.157.466/0001-02

115.658.698-42

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Observação

Sócio e Administrador

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Ovadia Horn

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

20.157.466/0001-02

419.827.498-30

CPF/CNPJ

Controle

Controlador Direto

Versão : 1

PÁGINA: 268 de 361

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguro, para pagamento ou o reembolso de despesas
suportadas pelos administradores D&O
Nós contratamos uma apólice de seguro de responsabilidade civil para os nossos administradores
(“D&O”), em condições usuais de mercado, visando garantir aos nossos administradores, gestores e
executivos o reembolso dos valores pagos a título de indenização decorrentes das perdas
indenizáveis, devidas a terceiros decorrentes de um processo judicial, administrativo ou arbitral,
incluindo, mas não se limitando àqueles de natureza cível, trabalhista, tributária, consumerista,
previdenciária, regulatória ou investigativa, durante o regular exercício de suas atividades. A apólice
atualmente vigente foi contratada junto à Zurich Minas Brasil Seguros e tem validade até 08 de julho
de 2021. O prêmio líquido total é de R$6.865,59 e possui cobertura máxima de R$3.000.000,00, que
cobre o pagamento de indenização aos Administradores e reembolso à Companhia, por perda
resultante de: (i) danos morais; (ii) danos materiais; (iii) danos ambientais (custo de defesa e
indenizações); (iv) responsabilidade trabalhista, tributária e previdenciária; (v) inabilitação do exercício
da função de diretor ou administrador; e (vi) reclamações no âmbito do mercado de capitais, dentre
outros. Além disso, o D&O abrange as seguintes controladas da Companhia: (i) Apolo 11
Empreendimentos Imobiliários Ltda; (ii) Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda; (iii) Lavvi
Lisboa Empreendimentos Imobiliários Ltda; (iv) Lavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda; (v)
Lavvi Madri Empreendimentos Imobiliários Ltda; (vi) Lavvi Miami Empreendimentos Imobiliários Ltda;
(vii) Lavvi Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda; (viii) Lavvi Paris Empreendimentos Imobiliários
Ltda; (ix) Lior Consultoria Imobiliária Ltda; (x) LV Construção e Empreitada Ltda.; e (xi) Vinson
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Nós não prestamos compromisso de indenidade com os nossos administradores que preveja o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de reparação
de danos causados a terceiros ou a nós ou do pagamento de multas e acordos administrativos que
não estejam cobertos pelo D&O.
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12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(P FRPSOHPHQWRjV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR LQIRUPDPRV TXH HP
UD]mRGDFXPXODomRGHFDUJRVGRV6UV5DOSK+RUQH2YDGLD+RUQQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
QD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDDGDWDGHLQIRUPDGDQRFDPSR´3UD]RGH0DQGDWRµGRTXDGURTXDOVHMD
GHMXQKRGH7HQGRHPYLVWDTXHRSUD]RGHPDQGDWRGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDpGH
WUrV DQRVQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOLQIRUPDPRVTXHRVPDQGDWRVGRV6UV5DOSK+RUQH2YDGLD
+RUQ SDUD RV FDUJRV GH 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H 'LUHWRU )LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV
UHVSHFWLYDPHQWHVHHQFHUUDUiHPGHMXQKRGHRXVHMDXPDQRDSyVRWpUPLQRGRPDQGDWR
SDUDVHXVUHVSHFWLYRVFDUJRVQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
(P FRPSOHPHQWR jV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDVQR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR LQIRUPDPRV TXH DOpP
GRVUHODFLRQDPHQWRVIDPLOLDUHVDOLGHVFULWRVR6U5DOSK+RUQ 'LUHWRU3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWH
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR  p VREULQKR GR 6U (OLH +RUQ 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR VHQGRTXHRYtQFXORIDPLOLDUQmRpFRPSDWtYHOFRPDVDOWHUQDWLYDVGHSUHHQFKLPHQWR
GDTXHOHTXDGURQRVLVWHPD(PSUHVDV1HW
$EDL[RFRPUHODomRjVQRVVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVUHDOL]DGDVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHP
FRPR QR H[HUFtFLR VRFLDO HP FXUVR L  GDWD GH VXD UHDOL]DomR LL  FDVRV GH LQVWDODomR HP VHJXQGD
FRQYRFDomRH LLL TXyUXPGHLQVWDODomR
7LSRGH(YHQWR
$*(
$*(

2EMHWR

'DWD

7UDQVIRUPDomRHP6RFLHGDGH$Q{QLPD 
5HIRUPD(VWDWXWR6RFLDO



4XyUXP

&RQYRFDomR



,QVWDODomR



,QVWDODomR

Processo de Avaliação dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês
$VLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRSURFHVVRGHDYDOLDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULDH&RPLWrGH$XGLWRULDMiIRUDPSUHVWDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Melhores Práticas de Governança Corporativa
2´&yGLJR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD²&RPSDQKLDV$EHUWDVµREMHWLYDWRUQDURDPELHQWH
RUJDQL]DFLRQDO H LQVWLWXFLRQDO EUDVLOHLUR PDLV VyOLGR MXVWR UHVSRQViYHO H Do}HV RUGLQiULDV
SURSRUFLRQDQGRGLUHLWRGHYRWRDWRGRVRVDFLRQLVWDV
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12.12 - Outras informações relevantes

6HJXHPDEDL[RDVSULQFLSDLVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDDGRWDGDVSHODQRVVD&RPSDQKLD
L

DSDXWDGHQRVVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGH$FLRQLVWDVHDGRFXPHQWDomRSHUWLQHQWHFRPRPDLRU
GHWDOKDPHQWR SRVVtYHO VmR WRUQDGDV S~EOLFDV H GLVSRQLELOL]DGDV QD GDWD GD SULPHLUD
FRQYRFDomR EHP FRPR VmR DFRPSDQKDGDV VHPSUH TXH H[LJLGR SRU QRUPDV GD &90 GH
SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR FRP LQIRUPDo}HV GHWDOKDGDV VREUH FDGD LWHP TXH GHOD FRQVWH
VHQGRTXHHVVDVSURSRVWDVVmRGLVSRQLELOL]DGDVHPQRVVRZHEVLWHHHQFDPLQKDGDVj&90Hj
% DSDUWLUGDOLVWDJHPGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRQDEROVD 

LL

QRVVR(VWDWXWR6RFLDOSUHYrUHJUDVFODUDVHREMHWLYDVSDUDYRWDomRGRVDFLRQLVWDVUHXQLGRVHP
$VVHPEOHLD*HUDO

LLL

QRVVR(VWDWXWR6RFLDOGHWHUPLQDGHIRUPDFODUDHREMHWLYDDVPDWpULDVTXHVmRGHFRPSHWrQFLD
GHFDGDXPGRVQRVVRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO

LY

QD KLSyWHVH GH DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD GH QRVVR FRQWUROH DFLRQiULR R DGTXLUHQWH GR
FRQWUROHWHPDREULJDomRGHUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVDWRGRVRVQRVVRV
DFLRQLVWDVGHPRGRDSURSRUFLRQDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDFLRQLVWDDOLHQDQWH
GDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFRQWUROH

Y

FRQWUDWDPRV HPSUHVD GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SDUD DQiOLVH GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

YL

RVFDUJRVGH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGH'LUHWRU3UHVLGHQWHRXSULQFLSDO
H[HFXWLYRGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRVHUFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD

YLL

SRVVXtPRVXPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV

YLLL

DGRWDPRV XPD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR FRP Do}HV GH QRVVD HPLVVmR DSURYDGD SRU QRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVVXtPRVFRQWUROHVTXHYLDELOL]DPVHXFXPSULPHQWR

L[

SRVVXtPRVXP&yGLJRGHeWLFDTXHGHYHVHUREVHUYDGRSRUWRGRVRVQRVVRVFRODERUDGRUHV

[

QRVVR(VWDWXWR6RFLDOSRVVXLSUHYLV}HVSDUDDLQVWDODomRGH&RQVHOKR)LVFDO

[L

QRVVR(VWDWXWR6RFLDOFRQWpPGLVSRVLo}HVFODUDVVREUHDIRUPD D GHFRQYRFDomRGHQRVVDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGH$FLRQLVWDVH E GHHOHLomRGHVWLWXLomRHWHPSRGHPDQGDWRGHQRVVRV
&RQVHOKHLURVH'LUHWRUHV

[LL

RVPHPEURVGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRVVXHPOLYUHDFHVVRjVQRVVDVLQIRUPDo}HV
HLQVWDODo}HVH
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[LLL

QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO SUHYr D UHVROXomR GH FRQIOLWRV HQWUH QyV QRVVRV DFLRQLVWDV QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR )LVFDO VH LQVWDODGR  H VXSOHQWHV TXDQGR
DSOLFiYHOSRUPHLRGHDUELWUDJHP

Segmento de Listagem do Novo Mercado
1yVHVWDPRVVXMHLWRVWDPEpPjVUHJUDVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR(PD%LQWURGX]LX
WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD
GHQRPLQDGRV1tYHO1tYHOH1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODUDVFRPSDQKLDVDVHJXLU
PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV
DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j
QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU
SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DOpP GDTXHODV Mi
LPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRVGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVHHOHYDP
DTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV
21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
GHQWUH RV WUrV VHJPHQWRV $V FRPSDQKLDV TXH LQJUHVVDP QR 1RYR 0HUFDGR VXEPHWHPVH
YROXQWDULDPHQWHDGHWHUPLQDGDVUHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
REULJDQGRVH SRU H[HPSOR D L  HPLWLU DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV LL  PDQWHU QR PtQLPR  RX
H[FHSFLRQDOPHQWHGRFDSLWDO QHVWH~OWLPRFDVRGHVGHTXHHRYROXPHILQDQFHLURPpGLRGLiULR
GHQHJRFLDomR $'79 GDVDo}HVGDFRPSDQKLDVHPDQWHQKDLJXDORXVXSHULRUD5
FRQVLGHUDGRV RV QHJyFLRV UHDOL]DGRV QRV ~OWLPRV  PHVHV  HP FLUFXODomR H LLL  GLVSRQLELOL]DU RV
IDWRVUHOHYDQWHVLQIRUPDo}HVVREUHSURYHQWRVSRUPHLRGHDYLVRVDRVDFLRQLVWDVRXFRPXQLFDGRVDR
PHUFDGRFRPXQLFDomRGHVHXVUHVXOWDGRV press releaseGHUHVXOWDGRV GHYLGDPHQWHWUDGX]LGRVSDUD
RLQJOrVHGLYXOJDGRVVLPXOWDQHDPHQWHjUHVSHFWLYDGLYXOJDomRHPSRUWXJXrV
Autorização Para Negociação no Novo Mercado
3ULPHLUDPHQWHDVRFLHGDGHTXHWHQKDLQWHQomRGHOLVWDUVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQR1RYR0HUFDGR
GHYH REWHU H PDQWHU DWXDOL]DGR VHX UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD MXQWR j &90 $OpP GLVVR D
FRPSDQKLDGHYHHQWUHRXWUDVFRQGLo}HVILUPDU&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGRHDGDSWDU
VHXHVWDWXWRjVFOiXVXODVPtQLPDVH[LJLGDVSHOD%&RPUHODomRjHVWUXWXUDGRFDSLWDOVRFLDOGHYHVHU
GLYLGLGRH[FOXVLYDPHQWHHPDo}HVRUGLQiULDVHXPDSDUFHODPtQLPDGHDo}HVUHSUHVHQWDQGRGR
FDSLWDOVRFLDORXGRFDSLWDOGHVGHTXHRYROXPHILQDQFHLURPpGLRGLiULRGHQHJRFLDomR $'79 
GDVDo}HVGDFRPSDQKLDVHPDQWHQKDLJXDORXVXSHULRUD5 YLQWHHFLQFRPLOK}HVGH
UHDLV  FRQVLGHUDGRV RV QHJyFLRV UHDOL]DGRV QRV ~OWLPRV  GR]H  PHVHV GHYH VHU PDQWLGD HP
FLUFXODomRSHODFRPSDQKLD
2FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGHFRPSDQKLDVDXWRUL]DGDVTXHWHUmRVXDVDo}HVQHJRFLDGDVQR1RYR
0HUFDGRGHYHVHUFRPSRVWRSRUPHPEURVHOHLWRVSHODDVVHPEOHLDJHUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH
QRPi[LPRGRLVDQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSHOR
PHQRVRXRTXHIRUPDLRUGHYHPVHU&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHV FRQIRUPHGHILQLomRGR
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5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR  7RGRV RV QRYRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD
GLUHWRULDGHYHPDVVLQDUXP7HUPRGH3RVVHFRQWHPSODQGRDVXDVXMHLomRjFOiXVXODFRPSURPLVVyULD
HVWDWXWiULDSUHYLVWDQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
Outras Características do Novo Mercado
(QWUHRVUHTXLVLWRVLPSRVWRVjVFRPSDQKLDVOLVWDGDVQR1RYR0HUFDGRGHVWDFDPRV L DREULJDomR
GH HIHWLYDU RIHUWDV S~EOLFDV GH DTXLVLomR GH Do}HV VRE GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWkQFLDV FRPR SRU
H[HPSOR TXDQGR GR FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GH QHJRFLDomR QR 1RYR 0HUFDGR VDOYR GLVSHQVD
DSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR  LL GHYHU
GH HP TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH Do}HV HQYLGDU PHOKRUHV HVIRUoRV SDUD DWLQJLU
GLVSHUVmRDFLRQiULDH[FHWRSDUDRIHUWDVUHJLGDVSHOD,QVWUXomR&90QGHGHMDQHLURGH
FRQIRUPH DOWHUDGD LLL  H[WHQVmR SDUD WRGRV RV DFLRQLVWDV GDV PHVPDV FRQGLo}HV REWLGDV SHORV
FRQWURODGRUHV TXDQGR GD DOLHQDomR GR FRQWUROH GD FRPSDQKLD H LY  QHFHVViULD YLQFXODomR GD
&RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO DR 5HJXODPHQWR GD
&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRGD%SDUDDUHVROXomRGHFRQIOLWRVTXHSRVVDPVXUJLUHQWUHHOHV
UHODFLRQDGRVRXRULXQGRVGDDSOLFDomRYDOLGDGHHILFiFLDLQWHUSUHWDomRYLRODomRHVHXVHIHLWRVGDV
GLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQDVQRUPDV
HGLWDGDV SHOR &01 %DQFR &HQWUDO H &90 DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRGR5HJXODPHQWRGD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRHGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR
1RYR0HUFDGR
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5HPXQHUDomRGRV$GPLQLVWUDGRUHV

  'HVFUHYHU D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
GLUHWRULD HVWDWXWiULD H QmR HVWDWXWiULD GR FRQVHOKR ILVFDO GRV FRPLWrV HVWDWXWiULRV H GRV
FRPLWrVGHDXGLWRULDGHULVFRILQDQFHLURHGHUHPXQHUDomRDERUGDQGRRVVHJXLQWHVDVSHFWRV
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 local onde o documento pode ser localizado
(PGHMXQKRGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
FRQIRUPH DOWHUDGD QD 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP  GH
DJRVWRGH 3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR $3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRpDSOLFiYHODRVPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRUHV(VWDWXWiULRHQmR(VWDWXWiULRVPHPEURVGRV&RQVHOKRV)LVFDO
FDVR LQVWDODGR  H PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD H GHPDLV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR
HVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRV ´3HVVRDV6XMHLWDVj3ROtWLFDµ 
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR YLVD HVWDEHOHFHU GLUHWUL]HV TXH GHYHUmR VHU REVHUYDGDV QR kPELWR GD
UHPXQHUDomRGDV3HVVRDV6XMHLWDVj3ROtWLFDFRQVROLGDQGRVHXVLQWHUHVVHVFRPRVQRVVRVREMHWLYRVH
RVREMHWLYRVGHQRVVDVFRQWURODGDV
2VHOHPHQWRVTXHFRPS}HDVUHPXQHUDo}HVGRVDGPLQLVWUDGRUHVYLVDP L DWUDLUUHFRPSHQVDUUHWHU
HLQFHQWLYDUH[HFXWLYRVQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVGHIRUPDVXVWHQWiYHOREVHUYDGRVRVOLPLWHVGH
ULVFR DGHTXDGRV HVWDQGR VHPSUH DOLQKD GD DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV LL  SURSRUFLRQDU XPD
UHPXQHUDomR FRP EDVH HP FULWpULRV TXH GLIHUHQFLHP R GHVHPSHQKR H SHUPLWDP WDPEpP R
UHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH LLL DVVHJXUDUDPDQXWHQomRGHSDGU}HV
GHHTXLOtEULRLQWHUQRHH[WHUQRFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDFDUJRHFRPSHWLWLYRV
DRPHUFDGRGHWUDEDOKRUHIHUHQFLDOHVWDEHOHFHQGRGLUHWUL]HVSDUDDIL[DomRGHHYHQWXDOUHPXQHUDomR
HEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDRVH[HFXWLYRV
$QRVVD$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDUHPXQHUDomRGDV3HVVRDV6XMHLWDVj3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
pFRPSDWtYHOFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVREVHUYDGDVSHORQRVVRPHUFDGRGHDWXDomRRTXHFRQWULEXL
SDUDDDWUDomRHDUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVGHYLGDPHQWHTXDOLILFDGRVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDV
IXQo}HV
2LQWHLURWHRUGDQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRSRGHUiVHUFRQVXOWDGRQRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRP
LQYHVWLGRUHV ULODYYLFRPEU  RX QR VLWH GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU  QD
FDWHJRULD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
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b.

composição da remuneração, indicando:

i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

(PGHDJRVWRGHIRLUHDOL]DGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDTXHGHQWUH
RXWUDVPDWpULDVIL[RXHPDWpDWp5 WUrVPLOK}HVVHWHFHQWRVHGH]HVVHLVPLOTXLQKHQWRV
HVHVVHQWDHFLQFRUHDLVHGH]FHQWDYRV DUHPXQHUDomRDQXDOJOREDOGRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUD
RH[HUFtFLRVRFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
$ UHPXQHUDomR GDV 3HVVRDV 6XMHLWDV j 3ROtWLFD SRGHUi FRQIRUPH DSOLFiYHO VHU FRQVWLWXtGD SHORV
VHJXLQWHVHOHPHQWRV L UHPXQHUDomRIL[D LL UHPXQHUDomRYDULiYHO LLL EHQHItFLRVH LLL UHPXQHUDomR
EDVHDGDRXUHIHUHQFLDGDVHPDo}HV
Conselho de Administração
$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpIL[DDTXDOpDOLQKDGDFRPSUiWLFDVGH
PHUFDGR $ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi SURSRUFLRQDO jV VXDV
UHVSHFWLYDVDWULEXLo}HVUHVSRQVDELOLGDGHVHGHPDQGDGHWHPSR
$WXDOPHQWHRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVRPHQWHUHFHEHPUHPXQHUDomRIL[D
QmR UHFHEHQGR EHQHItFLRV UHPXQHUDomR YDULiYHO RX UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV 1R HQWDQWR
FDVRVHMDGHLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDSRGHUiYLUDVHUDSURYDGDUHPXQHUDomRYDULiYHODTXDOSRGHUi
LQFOXLUE{QXVRXDLQGDUHPXQHUDomREDVHDGDHPFRQWUDWRVGHRSo}HVGHDo}HVHPTXHRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRID]HUMXVQDFRQGLomRGHEHQHILFLiULRVSRUPHLRGH3ODQRV
*HUDLV TXH VHMDP DSURYDGRV SHOD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR VmR REULJDWRULDPHQWH UHHPEROVDGRV SHODV GHVSHVDV GH ORFRPRomR H HVWDGLD
QHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDIXQomR
Diretoria Estatutária
$UHPXQHUDomRGRVQRVVRV'LUHWRUHVpHVWUXWXUDGDGHIRUPDMXVWDHFRPSDWtYHOFRPDVIXQo}HVHRV
ULVFRVLQHUHQWHVDRFDUJRDVVHJXUDQGRRDOLQKDPHQWRGHVHXVLQWHUHVVHVFRPRVQRVVRV
$ UHPXQHUDomR GRV QRVVRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV p FRPSRVWD SHORV VHJXLQWHV HOHPHQWRV L 
UHPXQHUDomRIL[DFRPSRVWDSRUSUyODERUHVHQGRDOLQKDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGH
FRPSOH[LGDGHVLPLODUH LL YDULiYHOFRPSRVWDSRUE{QXVDWUHODGDDJDWLOKRVPtQLPRVGHGHVHPSHQKR
FRUSRUDWLYRHDMXVWDGDVGHDFRUGRFRPGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHGDViUHDVVREJHVWmRDVVLPFRPR
HQWUHJDVHVWUDWpJLFDVUHDOL]DGDV
Conselho Fiscal
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR
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1RFDVRGHLQVWDODomRGR&RQVHOKR)LVFDOEXVFDUHPRVDVVHJXUDUXPDUHPXQHUDomRFRPSDWtYHOFRP
RVOLPLWHVGHILQLGRVQDOHJLVODomRDSOLFiYHOJDUDQWLQGRVHDGHTXDGDUHWULEXLomRGHVWHVSHORH[HUFtFLR
GHVXDVIXQo}HV2VPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR)LVFDOUHFHEHUmRXPDUHPXQHUDomRIL[DHTXLYDOHQWH
D SHOR PHQRV R PtQLPR OHJDO HVWDEHOHFLGR SHOR DUW    GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
FRQIRUPHDOWHUDGD2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHUmRWDPEpPREULJDWRULDPHQWHUHHPEROVDGRV
SHODVGHVSHVDVGHORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
Comitês de Assessoramento
2V &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VmR RV FRPLWrV HVWDWXWiULRV RX QmR HVWDWXWiULRV FULDGRV FRP R
REMHWLYR GH DX[LOLDU D &RPSDQKLD H VHXV $GPLQLVWUDGRUHV QD FRQGXomR GDV DWLYLGDGHV HP
FRQIRUPLGDGH FRP DV SROtWLFDV FyGLJRV H UHJLPHQWRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR GD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV SRGHQGR RX QmR VHU SHUPDQHQWHV GH DFRUGR FRP DV QHFHVVLGDGHV GD
&RPSDQKLD$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULDHPFRQIRUPLGDGHRGLVSRVWR
QR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%
2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGHPDLV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRTXDQGRLQVWDODGRVTXH
QmR H[HUFHP RXWUDV IXQo}HV QD &RPSDQKLD VmR HOHJtYHLV D XPD UHPXQHUDomR IL[D PHQVDO
$GLFLRQDOPHQWH WRGRV RV PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VmR REULJDWRULDPHQWH
UHHPEROVDGRVSHODVGHVSHVDVGHORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDIXQomR
ii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na

remuneração total
1RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV VHQGR j pSRFD D /DYYL FRQVWLWXtGD VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH
OLPLWDGDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFXMRVFDUJRVHUDPRFXSDGRVSRUVyFLRVGD/DYYLUHQXQFLDUDPDR
VHXGLUHLWRjUHPXQHUDomR
iii.

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGR
SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV HVWDQGR D UHPXQHUDomR JOREDO Pi[LPD SDUD WDO S~EOLFR
DWHQGHQGR DRV OLPLWHV LPSRVWRV SHOR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV DVVLP FRPR D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO
$ UHPXQHUDomR WRWDO DOYR LQGLYLGXDO GRV 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV p GHWHUPLQDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSDXWDGDVHPUHIHUrQFLDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODUSRGHQGR
VHUXWLOL]DGDVQDFRPSDUDomRHPSUHVDVGRPHVPRVHWRUGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDIXQomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SRU GHWHUPLQDU DQXDOPHQWH R tQGLFH GH UHDMXVWH GH
KRQRUiULRVIL[RVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRHGD
'LUHWRULD$UHPXQHUDomRIL[DGD'LUHWRULD([HFXWLYDSRUVXDYH]VHUiUHDMXVWDGDFRQIRUPHGLVVtGLR
DSOLFiYHODRVGHPDLVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD$UHPXQHUDomRYDULiYHOHPGLQKHLURpFDOFXODGD
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FRPR XP P~OWLSOR GD UHPXQHUDomR IL[D VHQGR R FULWpULR DFLPD WDPEpP DSOLFiYHO SDUD HVWH
FRPSRQHQWHGHUHPXQHUDomR
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

$QDOLVDPRV QRVVD SHUIRUPDQFH H R GHVHPSHQKR GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD PDQWHU XPD
UHPXQHUDomRFRPSDWtYHOFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRDGHTXDGDVDTXDOLGDGHHUHVSRQVDELOLGDGHVGH
QRVVRV H[HFXWLYRV H GHQWUR GH QRVVDV SRVVLELOLGDGHV ILQDQFHLUDV $V UD]}HV TXH MXVWLILFDP D
FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRVmRRLQFHQWLYRQDPHOKRULDGDQRVVDJHVWmRHDSHUPDQrQFLDGHQRVVRV
H[HFXWLYRVYLVDQGRJDQKRVSHORFRPSURPHWLPHQWRHDRGHVHPSHQKRQRFXUWRSUD]R
v.

a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato 

1RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV VHQGR j pSRFD D /DYYL FRQVWLWXtGD VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH
OLPLWDGD RV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV FXMRV FDUJRV HUDP RFXSDGRV SRU VyFLRV FRWLVWDV GD 5+
(PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV/WGD VyFLD FRWLVWD GD /DYYL  UHQXQFLDUDP DR VHX GLUHLWR j
UHPXQHUDomR(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDGRWRXQRYDVSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRSDUDRV
DGPLQLVWUDGRUHV VHQGR TXH WRGRV RV VHXV PHPEURV SDVVDUDP D VHU UHPXQHUDGRV FRP H[FHomR
GDTXHOHVTXHUHQXQFLDUDPDRVHXGLUHLWRjUHPXQHUDomR
c.

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na

determinação de cada elemento da remuneração
5HPXQHUDomRIL[D$UHPXQHUDomRIL[DpLQGLYLGXDOL]DGDTXDQGRSHUPLWLGRSHODOHJLVODomRDSOLFiYHOH
pSURSRUFLRQDOjUHVSRQVDELOLGDGHHVSHFtILFDGRFDUJRWHPSRGHGLFDGRjVIXQo}HVFRPSHWrQFLDH
UHSXWDomR SURILVVLRQDO H[SHULrQFLD LQGLYLGXDO H FULDomR GH YDORU GRV VHUYLoRV FRP IRFR HP VXD
SHUHQLGDGH
5HPXQHUDomR YDULiYHO 2V SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD H GRV
DGPLQLVWUDGRUHVVmROXFUROtTXLGRRUoDPHQWRFRUSRUDWLYRtQGLFHGHVDWLVIDomRGRFOLHQWHDSXUDGR
LQWHUQDPHQWHFDL[DGD&RPSDQKLD
$ UHPXQHUDomR GRV &RQVHOKRV GH $GPLQLVWUDomR H )LVFDO QmR p LPSDFWDGD SRU LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho
$UHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGDVHJXLQWH
PDQHLUDDQDOLVDPRVQRVVDSHUIRUPDQFHHRGHVHPSHQKRGHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVUHJXODUPHQWH
DWUDYpV GH XPDDYDOLDomR IRUPDO GH GHVHPSHQKR DR ILQDO GH FDGD DQR GH IRUPDDDFRPSDQKDUR
DWLQJLPHQWRGDVPHWDVGHQRVVD&RPSDQKLDHLQGLYLGXDLVFDOFXODQGRRDXPHQWRGRVDOiULREDVHHR
YDORUGDERQLILFDomRGHDFRUGRFRPRPHUHFLPHQWRGHFDGDDGPLQLVWUDGRU
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Estatutária
e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia de

curto, médio e longo prazo
$ QRVVD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR VH DOLQKD FRP RV QRVVRV LQWHUHVVHV GH FXUWR H PpGLR SUD]R QD
PHGLGD HP TXH DWUHOD D 'LUHWRULD D PHWDV ILQDQFHLUDV PHWDV LQWHUQDV GH UHVXOWDGRV GH QRVVD
&RPSDQKLDHPHWDVLQGLYLGXDLVWRGDVYROWDGDVDRQRVVRSODQRGHQHJyFLRV
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores

diretos ou indiretos
$LQGD TXH GHWHUPLQDGRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD DWXHP FRPR DGPLQLVWUDGRUHV GD &\UHOD
DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDQmRKiUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDV
RXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGD&RPSDQKLD
'HVWD IRUPD D UHPXQHUDomR GH WDLV DGPLQLVWUDGRUHV HP IXQomR GR H[HUFtFLR GH FDUJR GH
DGPLQLVWUDGRU QD &RPSDQKLD p VXSRUWDGD LQWHJUDOPHQWH SHOD &RPSDQKLD FRQIRUPH GHVFULWR H
GLVFULPLQDGRHPPDLRUHVGHWDOKHVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de

determinado evento societário, tal como alienação do controle societário da Companhia
1mR H[LVWH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH GHWHUPLQDGR HYHQWR
VRFLHWiULR
h.

práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i.

os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de

que forma participam
3DUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRVREUHUHPXQHUDomRDQRVVD$VVHPEOHLD*HUDOHRQRVVR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR $ UHPXQHUDomR JOREDO GRV QRVVRV $GPLQLVWUDGRUHV p IL[DGD SRU PHLR GH QRVVD
$VVHPEOHLD*HUDOGHYHQGRRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIL[DUDVUHPXQHUDo}HVLQGLYLGXDLVGH
VHXVPHPEURVHGRVPHPEURVGDQRVVD'LUHWRULDEHPFRPRGRVPHPEURVGHQRVVR&RQVHOKR)LVFDO
FDVRLQVWDODGRGRVPHPEURVGRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDHGHPDLVFRPLWrV ´3HVVRDV6XMHLWDVj
3ROtWLFDµ $OpPGLVVRRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHGHWHUPLQDUDUHPXQHUDomRJOREDOGRV
DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO H GH FRPLWrV GH QRVVDV &RQWURODGDV VHQGR TXH D
$VVHPEOHLD *HUDO GD &RPSDQKLD RX GH FDGD &RQWURODGD FRQIRUPH DSOLFiYHO DSURYDUi WDO
UHPXQHUDomR JOREDO H VHXV UHVSHFWLYRV yUJmRV &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRULD 7DPEpP
FDEH DR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHWHUPLQDU D DORFDomR GH FDGD SDUWH GD UHPXQHUDomR
GHQWUH DV TXDLV L  UHPXQHUDomR IL[D LL  UHPXQHUDomR YDULiYHO LLL  SDUWLFLSDomR QRV OXFURV LY 
EHQHItFLRV Y EHQHItFLRVPRWLYDGRVSHODFHVVDomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRH YL UHPXQHUDomREDVHDGD
RXUHIHUHQFLDGDVHPDo}HVFRQIRUPHDSOLFiYHOOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDHVWUXWXUDGHUHPXQHUDomR
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GH FDGD yUJmR GD DGPLQLVWUDomR EHP FRPR HVWDEHOHFHU D UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GH QRVVRV
&RPLWrV
ii.

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando

se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo,
os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
3DUD IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO R QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]D SHVTXLVDV GH
PHUFDGRSHULyGLFDVYLVDQGRDLGHQWLILFDomRGHSDGU}HVUHPXQHUDWLYRVQRQRVVRPHUFDGRGHDWXDomR
H FDVR QHFHVViULR OKH p IDFXOWDGR FRQWUDWDU HPSUHVDV GH FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGDV QR WHPD HP
TXHVWmR
&RPRSDUkPHWURDUHPXQHUDomRIL[DGDV3HVVRDV6XMHLWDVj3ROtWLFDpSURSRUFLRQDOjUHVSRQVDELOLGDGH
GR FDUJR DR WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV j FRPSHWrQFLD H UHSXWDomR SURILVVLRQDO H[SHULrQFLD
LQGLYLGXDOHDRYDORUGRVVHUYLoRVFRPIRFRHPVXDSHUHQLGDGHHFULDomRGHYDORUQRORQJRSUD]R$
UHPXQHUDomR YDULiYHO TXDQGR DSOLFiYHO DRV QRVVRV $GPLQLVWUDGRUHV REVHUYDUi DV UHJUDV JHUDLV
SUHYLVWDVQDQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRQmRHVWDQGRVXMHLWDDUHDMXVWHVPDVVLPDRDWHQGLPHQWR
GHPHWDVVHQGRHVWDEHOHFLGDFRQIRUPHQRVVRVUHVXOWDGRVHGHQRVVDDGPLQLVWUDomR3DUDLVVRQRVVR
LQGLFDGRUHVHPHWDVVmRUHYLVDGRVSHULRGLFDPHQWHGHPRGRDUHIOHWLUPXGDQoDVQDQRVVDHVWUDWpJLD
HQRVVRSODQHMDPHQWRGHUHVXOWDGRV
2V QRVVRV 'LUHWRUHV WDPEpP SRGHP SDUWLFLSDU GH XP SURJUDPD DQXDO GH E{QXV 2 YDORU D VHU
GHWHUPLQDGRQRSURJUDPDGHE{QXVpUHVXOWDQWH L GHXPDDYDOLDomRREMHWLYDH LL GHXPDDYDOLDomR
VXEMHWLYD(QTXDQWRDDYDOLDomRREMHWLYDYHULILFDRFXPSULPHQWRGHPHWDVRUJDQL]DFLRQDLVDDYDOLDomR
VXEMHWLYD FRQVLGHUD XP H[DPH UHDOL]DGR GH GHWHUPLQDGRV SDUkPHWURV SUpHVWDEHOHFLGRV
LQWHUQDPHQWHFRQIRUPHYHQKDDVHUGHWHUPLQDGRSHORQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR5HIHULGR
SDJDPHQWR p UHDOL]DGR QR SHUtRGR GH DWp  GR]H  PHVHV VXEVHTXHQWHV DR HQFHUUDPHQWR GR
H[HUFtFLRVRFLDODYDOLDGR$OpPGLVVRRVQRVVRV'LUHWRUHVSRGHPID]HUMXVDSDUWLFLSDomRQRVQRVVRV
OXFURV GH DFRUGR FRP GHOLEHUDomR HVSHFtILFD HP VHGH GH $VVHPEOHLD *HUDO H REVHUYDGR R QRVVR
(VWDWXWR6RFLDO
iii.

com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da

política de remuneração do emissor
2 QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLD QR PtQLPR DQXDOPHQWH D FRQIRUPLGDGH GD 3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomRHSULQFLSDOPHQWHDDWXDOL]DomRHRXDSOLFDELOLGDGHGRVFULWpULRVDGHTXDGRV
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

2,00

5,00

0,00

7,00

175.000,00

1.334.019,33

0,00

1.509.019,33

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

266.803,87

0,00

301.803,87

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sociais relativos às
remunerações apresentadas, em
linha com o item 10.2.13.b do OfícioCircular/CVM/SEP/Nº 02/2020.

Encargos sociais relativos às
remunerações apresentadas,
em linha com o item 10.2.13.b
do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº
02/2020.

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.905.741,90

0,00

1.905.741,90

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da média
anual do número de membros do
referido órgão da administração
apurado mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular CVM/SEP
No 02/2020.
2. O número de membros
remunerados corresponde à
estimativa da média anual do
número de membros do referido
órgão da administração apurado
mensalmente, aos quais serão
atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do
exercício, conforme disposto no
Ofício Circular CVM/SEP No
02/2020.
3. Os campos relativos a “Número de
Membros“ " consideram os somente
os membros titulares do Conselho de
Administração.

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/2020.
2. O número de membros
remunerados corresponde à
estimativa da média anual do
número de membros do referido
órgão da administração apurado
mensalmente, aos quais serão
atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do
exercício, conforme disposto no
Ofício Circular No 02/2020.

210.000,00

3.506.565,10

0,00

3.716.565,10

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHGRFRQVHOKR
ILVFDO
([HUFtFLR6RFLDODVHHQFHUUDUHPGHGH]HPEURGH HVWLPDGR 
(em R$ mil, exceto
número de
Administradores)
1WRWDOGHPHPEURV

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR



$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

7RWDO





1$







1$



1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

1$

5


1 WRWDO GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV


%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV


3DUWLFLSDomRQRUHVXOWDGR
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

SODQRGHUHPXQHUDomR



9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(em R$ mil, exceto

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR



$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV

1$

1$

1$

1$

1WRWDOGHPHPEURV

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

número de
Administradores)

UHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU Pi[LPR SUHYLVWR
QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV
9DORU

HIHWLYDPHQWH

UHFRQKHFLGR

QR

UHVXOWDGRH[HUFtFLR
3DUWLFLSDomRQRUHVXOWDGR
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU Pi[LPR SUHYLVWR
QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR


9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV


9DORU

HIHWLYDPHQWH

UHFRQKHFLGR

QR

UHVXOWDGRH[HUFtFLR
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(em R$ mil, exceto

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR



$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV

1$

1$

1$

1$

1WRWDOGHPHPEURV

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

número de
Administradores)

UHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV
9DORU

HIHWLYDPHQWH

UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
H[HUFtFLR
3DUWLFLSDomRQRUHVXOWDGR
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV


9DORU

HIHWLYDPHQWH

UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
H[HUFtFLR
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(em R$ mil, exceto

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR



$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV

1$

1$

1$

1$

1 WRWDO GH PHPEURV

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

número de
Administradores)

UHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV
9DORU

HIHWLYDPHQWH

UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
H[HUFtFLR
3DUWLFLSDomRQRUHVXOWDGR
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR


9DORU SUHYLVWR QR SODQR
GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV

HVWDEHOHFLGDV

IRVVHPDWLQJLGDV


9DORU

HIHWLYDPHQWH

UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
H[HUFtFLR




691

PÁGINA: 287 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(PUHODomRDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
GDGLUHWRULDHVWDWXWiULDHPYLJRUQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOHSUHYLVWRSDUDRH[HUFtFLRVRFLDO
FRUUHQWHGHVFUHYHU


a.

termos e condições gerais

b.

principais objetivos do plano

c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

d.

como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio

e longo prazo
f.

número máximo de ações abrangidas

g.

número máximo de opções a serem outorgadas

h.

condições de aquisição de ações

i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

j.

critérios para fixação de prazo de exercício

k.

forma de liquidação

l.

Restrições à transferência das ações

m.

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou

extinção do plano
n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos

previstos no plano de remuneração baseado em ações
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

  (P UHODomR j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GRV  ~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHjSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
GDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.6 - Opções em Aberto

(PUHODomRjVRSo}HVHPDEHUWRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
DRILQDOGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

(PUHODomRjVRSo}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV



695

PÁGINA: 291 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

13.8 - Precificação Das Ações/opções

  'HVFULomR VXPiULD GDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV SDUD D FRPSUHHQVmR GRV GDGRV
GLYXOJDGRVQRVLWHQVD0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
D

modelo de precificação

b.

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
c.

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de

exercício antecipado
d.

forma de determinação da volatilidade esperada

e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor

justo
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

  3DUWLFLSDo}HV HP Do}HV FRWDV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV GHWLGDV SRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLV²SRUyUJmR
&RPSDQKLD


$o}HV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD





&\UHOD

(P
$o}HV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD




5+

(P
4XRWDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR FRQIHULPRV SODQRV GH
SUHYLGrQFLDDRVQRVVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDRVQRVVRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A Companhia era uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e não possuía conselho de administração, diretoria estatutária ou conselho fiscal.

A Companhia era uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e não possuía conselho de administração, diretoria estatutária ou conselho fiscal.

A Companhia era uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e não possuía conselho de administração, diretoria estatutária ou conselho fiscal.

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Conselho de Administração

A Companhia era uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e não possuía conselho de administração, diretoria estatutária ou conselho fiscal.

31/12/2017

A Companhia era uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e não possuía conselho de administração, diretoria estatutária ou conselho fiscal.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

Diretoria Estatutária

31/12/2019

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

31/12/2017

Conselho de Administração

A Companhia era uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e não possuía conselho de administração, diretoria estatutária ou conselho fiscal.

Observação

0,00

31/12/2018

0,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
  'HVFUHYHU DUUDQMRV FRQWUDWXDLV DSyOLFHV GH VHJXURV RX RXWURV LQVWUXPHQWRV TXH
HVWUXWXUHPPHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULDLQGLFDQGRTXDLVDVFRQVHTXrQFLDVILQDQFHLUDVSDUDD
&RPSDQKLD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKDYLDDUUDQMRVFRQWUDWXDLVDSyOLFHVGHVHJXURVRXRXWURV
LQVWUXPHQWRVTXHHVWUXWXUHPPHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHV
HPFDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
(PUHODomRDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURSHUFHQWXDOGDUHPXQHUDomRWRWDO
GHFDGDyUJmRUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRV
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVFRQIRUPHGHILQLGRSHODVUHJUDVFRQWiEHLVTXHWUDWDPGHVVH
DVVXQWR
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGHOLPLWDGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHGHPRGRTXHQmRKRXYHUHPXQHUDomRGHPHPEURVGHyUJmR
UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD UHIHUHQWH D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
GLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDO
ÐUJmR



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1$

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1$

&RQVHOKR)LVFDO

1$

ÐUJmR



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1$

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1$

&RQVHOKR)LVFDO

1$

ÐUJmR



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1$

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1$

&RQVHOKR)LVFDO

1$
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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
  (P UHODomR DRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV LQGLFDU RV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QR
UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD FRPR UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
GLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRD
IXQomR TXH RFXSDP FRPR SRU H[HPSOR FRPLVV}HV H VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD RX DVVHVVRULD
SUHVWDGRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHV QmR UHFHEHUDP UHPXQHUDomR SRU TXDOTXHU RXWUD UD]mR TXH QmR D IXQomR TXH
RFXSDP
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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

  (P UHODomR DRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV LQGLFDU RV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD
GLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOGD&RPSDQKLDDJUXSDGRVSRUyUJmRHVSHFLILFDQGR
DTXHWtWXORWDLVYDORUHVIRUDPDWULEXtGRVDWDLVLQGLYtGXRV
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH²5HPXQHUDomRUHFHELGDHPUD]mR
GHFDUJRH[HUFLGRHPRXWUDVVRFLHGDGHV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
&RQWURODGRUHV'LUHWRV



H,QGLUHWRV
&RQWURODGDVGR



HPLVVRU
6RFLHGDGHVRE



FRQWUROHFRPXP

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH²5HPXQHUDomRUHFHELGDHPUD]mR
GHFDUJRH[HUFLGRHPRXWUDVVRFLHGDGHV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
&RQWURODGRUHV'LUHWRV



H,QGLUHWRV
&RQWURODGDVGR



HPLVVRU
6RFLHGDGHVRE



FRQWUROHFRPXP

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH²5HPXQHUDomRUHFHELGDHPUD]mR
GHFDUJRH[HUFLGRHPRXWUDVVRFLHGDGHV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
&RQWURODGRUHV'LUHWRV



H,QGLUHWRV
&RQWURODGDVGR



HPLVVRU
6RFLHGDGHVRE



FRQWUROHFRPXP
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13.16 - Outras Informações Relevantes

²)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
&RQVLGHUDQGRTXHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEUR
GH  H  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD HUD XPD VRFLHGDGH HPSUHViULD OLPLWDGD DV
LQIRUPDo}HVDEDL[RUHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVDQWHULRUHVDWUDQVIRUPDomRGD&RPSDQKLDSDUDVRFLHGDGH
DQ{QLPDQmRVmRDSOLFiYHLV
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
D 1~PHURWRWDOGHPHPEURV
Previsão para 2020
Meses

Nº

de

Membros
Janeiro

1$

Fevereiro

1$

Março

1$

Abril

1$

Maio

1$

Junho



Julho



Agosto



Setembro



Outubro



Novembro



Dezembro



Total



Média
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13.16 - Outras Informações Relevantes

E 1~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
Previsão para 2020:
Meses

Nº

de

Membros
Janeiro

1$

Fevereiro

1$

Março

1$

Abril

1$

Maio

1$

Junho



Julho



Agosto



Setembro



Outubro



Novembro



Dezembro



Total



Média
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Conselho de Administração
D 1~PHURWRWDOGHPHPEURV
Previsão para 2020:
Meses

Nº

de

Membros
Janeiro

1$

Fevereiro

1$

Março

1$

Abril

1$

Maio

1$

Junho



Julho



Agosto



Setembro



Outubro



Novembro



Dezembro



Total



Média
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13.16 - Outras Informações Relevantes

E 1~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
Previsão para 2020:
Meses

Nº

de

Membros
Janeiro

1$

Fevereiro

1$

Março

1$

Abril

1$

Maio

1$

Junho



Julho



Agosto



Setembro



Outubro



Novembro



Dezembro



Total



Média
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos



5HFXUVRV+XPDQRV

'HVFUHYHURVUHFXUVRVKXPDQRVGD&RPSDQKLDIRUQHFHQGRDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV
a.

número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por

localização geográfica)
$WDEHODDVHJXLULOXVWUDDGLVWULEXLomRGRVQRVVRVHPSUHJDGRVSRUORFDOLGDGHHiUHDGHRSHUDomRQRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHSHUtRGRVLQGLFDGRV
1~PHURGH
HPSUHJDGRV









3RUJUXSRV
$GPLQLVWUDWLYR









7RWDOGHHPSUHJDGRV









3RUORFDOL]DomRJHRJUiILFD
1RUWH









1RUGHVWH









6XO









6XGHVWH









&HQWUR2HVWH









([WHULRU









7RWDOGHHPSUHJDGRV
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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)
1~PHURGH
WHUFHLUL]DGRV









3RUJUXSRV
$GPLQLVWUDWLYR









7RWDOGHWHUFHLUL]DGRV









3RUORFDOL]DomRJHRJUiILFD
1RUWH









1RUGHVWH









6XO









6XGHVWH









&HQWUR2HVWH









([WHULRU









7RWDOGHWHUFHLUL]DGRV









c.

índice de rotatividade

2tQGLFHGHURWDWLYLGDGHPHQVDOPpGLRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVHQRVHPHVWUHHQFHUUDGRHPGH
MXQKRGHpHTXLYDOHQWHD
















1RVVR tQGLFH GH URWDWLYLGDGH p FDOFXODGR SHOD VHJXLQWH IRUPXOD 2 tQGLFH GH URWDWLYLGDGH 0pGLD
0HQVDO^> QGHGHPLVV}HVQGHDGPLVV}HV @ QIXQFLRQiULRVQRPrVDQWHULRU `
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

&RPHQWDUTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQR
LWHPDFLPD
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFUHYHUDVSROtWLFDVGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDLQIRUPDQGR
a.

política de salários e remuneração variável

$&RPSDQKLDPDQWpPDFRPSHWLWLYLGDGHDGRWDQGRXPDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGHDFRUGRFRP
DVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRTXHVmRDXIHULGDVDWUDYpVGHSHVTXLVDVUHDOL]DGDVFRPEDVHHP
RXWUDVFRPSDQKLDV2VVDOiULRVGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRFRUULJLGRVDQXDOPHQWHRV
TXDLVVmRGHIRUPDJHUDOEDVHDGRVQRVtQGLFHVGHLQIODomR1mRREVWDQWHSRGHPVHUFRQFHGLGRV
UHDMXVWHVVDODULDLVHVSRUiGLFRVHPUD]mRGHPHULWRFUDFLDEDVHDGRVQDDYDOLDomRGHGHVHPSHQKR
SRWHQFLDOHHQJDMDPHQWR
b.

política de benefícios

$ &RPSDQKLD YLVDQGR DWUDLU PRWLYDU H UHWHU WDOHQWRV DGRWD SUiWLFD GH EHQHItFLRV FRPSHWLWLYD
RIHUHFHQGRDRVVHXVHFRODERUDGRUHVRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV


Assistência Médica$VVLVWrQFLDPpGLFDVXEVLGLDGDSHOD&RPSDQKLD



Vale Refeição:2YDOHUHIHLomRpRIHUHFLGRDWUDYpVGHFDUWmREHQHItFLRSDUDWRGRRSHVVRDO
DGPLQLVWUDWLYRH



Vale Transporte2YDOHWUDQVSRUWHWHPFRPRREMHWLYRFXVWHDUDVGHVSHVDVFRPWUDQVSRUWH
QRSHUFXUVRGLiULRHQWUHUHVLGrQFLDDRWUDEDOKRHYLFHYHUVD&RQIRUPHSUHYLVWRHPOHJLVODomR
WUDEDOKLVWDRFRODERUDGRUWHPGHVFRQWRHPIROKDGHGRVDOiULRFRPRWHWRPi[LPRGR
YDORUGREHQHItFLR

c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii)
preços de exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo
plano
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRHVWiHPYLJRUSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHVLQGLFDWRV
5HFRQKHFHPRVDLPSRUWkQFLDGDIXQomRGRVVLQGLFDWRVUHVSHLWDQGRVXDVLQLFLDWLYDVHSUiWLFDV
1RFXUVRUHJXODUGHQRVVDDWLYLGDGHVHPSUHEXVFDPRVHQFRQWUDUVROXo}HVTXHDWHQGDPDWRGRVRV
HQYROYLGRV WHQGR FRPR SULQFtSLR XPD UHODomR SDXWDGD SHOD WUDQVSDUrQFLD H UHVSHLWR P~WXRV
REVHUYkQFLD GD OHJLVODomR WUDEDOKLVWD DSOLFiYHO H GRV GHPDLV SULQFtSLRV H GLUHLWRV SUHYLVWRV SHOD
2UJDQL]DomR,QWHUQDFLRQDOGR7UDEDOKR2,7JDUDQWLQGRDVVLPDOLEHUGDGHVLQGLFDODSURWHomRGR
GLUHLWRGHVLQGLFDOL]DomRHGHQHJRFLDomRFROHWLYDHOLYUHIXQFLRQDPHQWRVHPTXDOTXHULQWHUYHQomR
(QWHQGHPRVTXHRUHODFLRQDPHQWRFRPRVVLQGLFDWRVGHYHUiHVWDUSDXWDGRQmRVyQRGLUHLWRjOLYUH
DVVRFLDomRHjQHJRFLDomRFROHWLYDHPSUROGHVHXVIXQFLRQiULRVPDVWDPEpPQDEXVFDHPIRUWDOHFHU
RVHJPHQWRSRUPHLRGRVVLQGLFDWRVSDWURQDLVFRPRLQWXLWRGHDJUHJDUYDORUDRVHXQHJyFLR
$OpPGLVVRGHVGHDGDWDGHQRVVDFRQVWLWXLomRQmRKRXYHQHQKXPDRFRUUrQFLDGHJUHYHRXTXDOTXHU
RXWURWLSRGHSDUDOLVDomRGHQRVVDDWLYLGDGH
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
$V LQIRUPDo}HV GHVFULWDV QHVWD VHomR  UHIHUHPVH WmR VRPHQWH D &RPSDQKLD VHP FRQVLGHUDU R
Q~PHURGHIXQFLRQiULRVGHVXDVFRQWURODGDV1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXH
UHOHYDQWH HP UHODomR D HVWD VHomR  TXH QmR WHQKDP VLGR GLYXOJDGDV QRV GHPDLV LWHQV GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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714

47.932.493

Brasileira-SP

0

47.932.493

Brasileira-SP

TOTAL

106.516.652

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

73.178.600/0001-18

Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts

Não

20.157.466/0001-02

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

100,000%

0,000%

0,000%

45,000%

45,000%

10,000%

Sim

Sim

Terras Alphaville Sergipe Desenvolvedora Empreendimentos Imobiliários Ltda.

10.651.666

Brasileira-SP

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Não

Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

296.855.218-08

Moshe Mordehai Horn

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

19/06/2020

19/06/2020

15.453.305/0001-26

19/06/2020

106.516.652

0

0

47.932.493

47.932.493

10.651.666

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 310 de 361

100,000%

0,000%

0,000%

45,000%

45,000%

10,000%

Total ações %

Versão : 1

715

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

5,479

Brasileira-SP

TOTAL

21.900.008

Sim

Classe ação

Eirenor S.A.

0

TOTAL

1,876

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

7.502.400

Sim

Brasileira-SP

0

TOTAL

EH Capital Management

Qtde. de ações (Unidades)

5,152

Brasileira-SP

Classe ação

20.596.300

Não

72.116.353/0001-62

Dynamo Administração de Recursos Ltda.

3,831

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

15.316.495

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Elie Horn

0.000

Ações %

Elie Horn

0.000

Ações %

0

Sim

0

Sim

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Acionista controlador

0,000

Fisica

Sim

0,000

Fisica

Sim

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

21.900.008

30/12/2006

7.502.400

30/12/2006

20.596.300

15/06/2020

15.316.495

73.178.600/0001-18

CPF/CNPJ acionista

004.812.978-04

004.812.978-04

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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5,479

1,876

5,152

3,831

Composição capital social

Versão : 1

716

399.742.799

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0,001

Brasileira-SP

65,552

Classe ação

2

Não

223.974.298-45

Susette Horn

262.038.494

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

18,109

TOTAL

72.389.100

Não

004.812.978-04

Brasileira-SP

Ações ordinárias %

Classe ação

Elie Horn

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Sim

0

0

Sim

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Acionista controlador

0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

399.742.799

2

01/04/2011

262.038.494

72.389.100

30/11/2019

73.178.600/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

0,001

65,552

18,109

Composição capital social

Versão : 1

717

Nacionalidade-UF

0

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

83,334

Brasileira-SP

Classe ação

34.855.447

Não

115.658.698-42

0

TOTAL

16,666

Qtde. de ações (Unidades)

Ralph Horn

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Terras Alphaville Sergipe Desenvolvedora Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Brasileira-SP

0,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

6.970.755

Não

419.827.498-30

Ovadia Horn

OUTROS

0

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Acionista controlador

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

34.855.447

06/12/2018

6.970.755

06/12/2018

0

0

20.157.466/0001-02

CPF/CNPJ acionista

15.453.305/0001-26

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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83,334

16,666

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

718

TOTAL

41.826.202

RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Acionista controlador

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

41.826.202

20.157.466/0001-02

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

Composição capital social

Versão : 1

719

Nacionalidade-UF

TOTAL

OUTROS

7.502.400

0

100,000

0,000

0

TOTAL

100,000

Brasileira-SP

Qtde. de ações (Unidades)

7.502.400

Não

004.812.978-04

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

Elie Horn

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

EH Capital Management

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

7.502.400

0

7.502.400

01/04/2011

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

720

Nacionalidade-UF

TOTAL

OUTROS

21.900.008

0

100,000

0,000

0

TOTAL

100,000

Brasileira-SP

Qtde. de ações (Unidades)

21.900.008

Não

004.812.978-04

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

Elie Horn

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Eirenor S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

21.900.008

0

21.900.008

01/04/2011

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

19/06/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
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
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%

721
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHGRJUXSRHFRQ{PLFR





࢘$&\UHODpXPDFRPSDQKLDDEHUWDFXMRFRQWUROHVRFLHWiULRpGHWLGRGLUHWDHLQGLUHWDPHQWHSHOR
6U(OLH+RUQ
$5+(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDpXPDVRFLHGDGHOLPLWDGDFXMRVVyFLRVVmRRV6UV5DOSK
+RUQ H 2YDGLD +RUQ TXH SRVVXHP SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO VRFLDO GD VRFLHGDGH FRUUHVSRQWH DRV
SHUFHQWXDLVGHHUHVSHFWLYDPHQWH






722

PÁGINA: 318 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
&RPUHODomRDTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDRXGR
TXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWHUHJXODQGRRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRRXDWUDQVIHUrQFLDGH
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDLQGLFDU
a.

partes

$ 5+ (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD ´5+ (PSUHHQGLPHQWRVµ  D &\UHOD %UD]LO 5HDOW\ 6$
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV ¶·&\UHODµ H0RVKH0RUGHKDL+RUQ ´0RVKH+RUQµRX´0LQRULWiULRµ
H TXDQGR HP FRQMXQWR FRP 5+ (PSHHQGLPHQWRV H &\UHOD RV ´$FLRQLVWDVµ  QD TXDOLGDGH GH
DFLRQLVWDVH5DOSK+RUQ2YDGLD+RUQH/DYYL(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV6$QDTXDOLGDGHGH
LQWHUYHQLHQWHVDQXHQWHV
b.

data de celebração



2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDIRLFHOHEUDGRHPGHMXQKRGH
c.

prazo de vigência

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVWHPSUD]RGHYLJrQFLDDWpGHVHWHPEURGH
d.

descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle

2VDFLRQLVWDVLQWHJUDQWHVGR$FRUGRGHYHUmRVHUHXQLUSUHYLDPHQWHDTXDOTXHUDVVHPEOHLDJHUDORX
UHXQLmR GH FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR HP UHXQLmR SUpYLD GHYLGDPHQWH UHSUHVHQWDGR SRU VHXV
UHVSHFWLYRVUHSUHVHQWDQWHVSDUDGLVFXWLUHGHWHUPLQDUDRULHQWDomRGRYRWRDVHUQHODSURIHULGR2V
$FLRQLVWDVH[HUFHUmRVHXVGLUHLWRVGHYRWRUHODWLYRjWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
GH VXD WLWXODULGDGH VHMDP HODV Do}HV YLQFXODGDV DR $FRUGR RX QmR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV GD
&RPSDQKLD EHP FRPR IDUmR FRP TXH VHXV UHSUHVHQWDQWHV QR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD H[HUoDP VHXV GLUHLWRV GH YRWR QR UHVSHFWLYR yUJmR FRUSRUDWLYR VHPSUH GH IRUPD
FRQMXQWDFRPRXPEORFR
2TXyUXPGHGHOLEHUDomRHPUHXQLmRSUpYLDSDUDDGHILQLomRGRYRWRVHUiVHPSUHRGHXQDQLPLGDGH
HQWUHRV$FLRQLVWDV%ORFR5+HRV$FLRQLVWDV%ORFR&%56mRGHQRPLQDGRV´$FLRQLVWDV%ORFR&%5D
&\UHODRXTXDOTXHUSHVVRDTXHYLHUDVHUWLWXODUGHDo}HVGHSURSULHGDGHGHTXDOTXHU$FLRQLVWD%ORFR
&%5EHPFRPRVmRGHQRPLQDGRV$FLRQLVWDV%ORFR5+D5+5DOSK+RUQ2YDGLD+RUQRXTXDOTXHU
SHVVRDTXHYLHUDVHUWLWXODUGHDo}HVGHSURSULHGDGHGHTXDOTXHU$FLRQLVWD%ORFR5+
$ SDUWLU GD GDWD HP TXH D RIHUWD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD SDUD GLVWULEXLomR S~EOLFD ´,32
4XDOLILFDGRµ  KRXYHU RFRUULGR RV $FLRQLVWDV %ORFR &%5 REULJDPVH D DFRPSDQKDU RV YRWRV
PDQLIHVWDGRVSHORV$FLRQLVWDV%ORFR5+QDV5HXQL}HV3UpYLDVHQDVUHVSHFWLYDVUHXQL}HVGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR RX $VVHPEOHLDV *HUDLV FRP UHODomR D LGHQWLILFDomR QHJRFLDomR DTXLVLomR RX
DOLHQDomRGHGLUHLWRVVREUHEHQVLPyYHLVSDUDDUHDOL]DomRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV
SHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDV6XEVLGLiULDVRXSDUDDUHDOL]DomRGHGHVLQYHVWLPHQWRVVHMDGLUHWDPHQWH
RXSRUPHLRGHXPDVRFLHGDGHGHSURSyVLWRHVSHFtILFRVRFLHGDGHHPFRQWDGHSDUWLFLSDomRSDUFHULD
LPRELOLiULD RX FRQVyUFLR ´'HOLEHUDo}HV (VSHFLDLVµ  1mR REVWDQWH R GLVSRVWR DFLPD GHSHQGHUi
WDPEpP GH DSURYDomR GRV UHSUHVHQWDQWHV GRV $FLRQLVWDV %ORFR &%5 QD 5HXQLmR 3UpYLD
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FRUUHVSRQGHQWH D WDO GHOLEHUDomR VHPSUH TXH FRQIRUPH R FDVR L  R QRYR HPSUHHQGLPHQWR
LPRELOLiULRRXRGHVLQYHVWLPHQWRWLYHUFRPRFRQWUDSDUWHXPD3DUWH5HODFLRQDGDGRV$FLRQLVWDV%ORFR
5+ GH 5DOSK GH 2YDGLD RX GR 0LQRULWiULR HRX LL  R QRYR HPSUHHQGLPHQWR LPRELOLiULR RX R
GHVLQYHVWLPHQWRHQYROYHUTXDOTXHUGDVPDWpULDVDVHUHPOHYDGDVD&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
6mRGHQRPLQDGRV´$FLRQLVWDV%ORFR&%5D&\UHODRXTXDOTXHUSHVVRDTXHYLHUDVHUWLWXODUGHDo}HV
GHSURSULHGDGHGHTXDOTXHU$FLRQLVWD%ORFR&%5EHPFRPRVmRGHQRPLQDGRV$FLRQLVWDV%ORFR5+
D5+(PSUHHQGLPHQWRV5DOSK+RUQ2YDGLD+RUQRXTXDOTXHUSHVVRDTXHYLHUDVHUWLWXODUGHDo}HV
GHSURSULHGDGHGHTXDOTXHU$FLRQLVWD%ORFR5+
e.

descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês 

$LQGLFDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiGHILQLGDHPUHXQLmRSUpYLDDQWHFHGHQWH
j DVVHPEOHLD JHUDO H D LQGLFDomR GRVPHPEURV SDUDD 'LUHWRULDVHUi GHILQLGD WDPEpP HP UHXQLmR
SUpYLDDQWHFHGHQWHjUHXQLmRGHFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
$SyVDUHDOL]DomRGR,324XDOLILFDGRRV$FLRQLVWDVGHYHUmRYRWDUFRPVXDVDo}HVYLQFXODGDVHRXWUDV
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU HOHV GHWLGDV QD HOHLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHPRGRTXHVHMDPHOHLWRV GRLV PHPEURVLQGLFDGRVSHORV$FLRQLVWDV%ORFR5+
GRLV PHPEURVLQGLFDGRVSHORV$FLRQLVWDV%ORFR&%5H GRLV D WUrV PHPEURVLQGHSHQGHQWHV
$GLFLRQDOPHQWH DSyV D UHDOL]DomR GR ,32 4XDOLILFDGR RV $FLRQLVWDV GHYHP H[HUFHU RV UHVSHFWLYRV
GLUHLWRV GH YRWR FRP R REMHWLYR GH HOHJHU FRPR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR XPD
SHVVRD ItVLFD LQGLFDGD FRQMXQWDPHQWH SHORV $FLRQLVWDV %ORFR 5+ FRQIRUPH GHILQLGR HP 5HXQLmR
3UpYLD
2V$FLRQLVWDV%ORFR5+GHYHUmRLQGLFDURGLUHWRUSUHVLGHQWHRTXDOSRUVXDYH]LQGLFDUiRVGHPDLV
GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD SDUD DSURYDomR H HOHLomR SHORV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
UHVVDOYDGRRGLUHWRUILQDQFHLURTXHDSyVWHURFRUULGRR,324XDOLILFDGRGHYHUiVHULQGLFDGRSHORV
$FLRQLVWDV %ORFR &%5 SRGHQGR R 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHMHLWDU DV LQGLFDo}HV
HIHWXDGDVSHORV$FLRQLVWDV%ORFR&%5QRPi[LPR WUrV YH]HV
f.

descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

4XDOTXHU WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV SHORV $FLRQLVWDV %ORFR 5+ SHORV $FLRQLVWDV %ORFR &%5 RX SHOR
0LQRULWiULRTXHQmRHVWHMDPGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVHVWLSXODGDVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVVHUi
FRQVLGHUDGDQXODGHSOHQRGLUHLWR
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVSUHYrUHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVWtSLFDVGHRSHUDo}HVGHVWDQDWXUH]D
WDLV FRPR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD H tag along $OpP GLVVR Ki UHVWULomR SDUD YHQGD GH Do}HV D
FRQFRUUHQWHVSHORVDFLRQLVWDVYLQFXODGRVDR$FRUGRHUHJUDVSDUDWUDQVIHUrQFLDYLDblock tradeDSyVD
UHDOL]DomRGR,32SHOD&RPSDQKLD
1HQKXPGRVDFLRQLVWDVSRGHUiFULDUTXDLVTXHU{QXVVREUHVXDVUHVSHFWLYDVDo}HVYLQFXODGDVDPHQRV
TXHH[SUHVVDPHQWHDXWRUL]DGRVFRQMXQWDPHQWHSHORV$FLRQLVWDV%ORFR5+HSHORV$FLRQLVWDV%ORFR
&%5
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$LQGD QRV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV  R 0LQRULWiULR RXWRUJRX L  j &RPSDQKLD H LL  DRV
$FLRQLVWDV %ORFR 5+ H DRV $FLRQLVWDV %ORFR &%5 HP FRQMXQWR XPD RSomR GH FRPSUD VREUH D
WRWDOLGDGH GDV $o}HV 9LQFXODGDV GHWLGDV SHOR 0LQRULWiULR D TXDO SRGHUi VHU H[HUFLGD D TXDOTXHU
PRPHQWRGXUDQWHDYLJrQFLDGR$FRUGR$FLRQLVWDVREVHUYDGDVDVFRQGLo}HVQHOHHVWLSXODGDV
3RUILPFDVRRV$FLRQLVWDV%ORFR5+HRV$FLRQLVWDV%ORFR&%5GHVHMHPFRQMXQWDPHQWHWUDQVIHULUD
WRWDOLGDGHGHVXDVDo}HVYLQFXODGDVDXPWHUFHLURRV$FLRQLVWDV%ORFR5+HRV$FLRQLVWDV%ORFR&%5
WHUmRRGLUHLWRGHH[LJLUTXHR0LQRULWiULRWUDQVILUDDWRWDOLGDGHGHVXDVDo}HVYLQFXODGDVDRWHUFHLUR
drag along 
g.

descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do

conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
&RPH[FHomRGDVFRQGLo}HVDFLPDSUHYLVWDVQmRKiRXWUDVGLVSRVLo}HVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD
&RPSDQKLDTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRXYLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
1mRKRXYHDOWHUDomRQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVGD
&RPSDQKLD
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3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
DHYHQWR

$XPHQWRGH&DSLWDOGD&RPSDQKLDFRPFRQIHUrQFLDGHDWLYRV
63(9LQVRQ 
E SULQFLSDLV FRQGLo}HV GR (P  GH MDQHLUR GH  UHDOL]DPRV XPD DOWHUDomR DR FRQWUDWR
VRFLDOSDUDSUHYHURDXPHQWRGHQRVVRFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHD
QHJyFLR
HPLVVmR GH  TXRWDV RUGLQiULDV H  TXRWDV

SUHIHUHQFLDLV WRWDOL]DQGR  QRYDV TXRWDV HPLWLGDV SHOD
FRPSDQKLD QR PRQWDQWH GH 5 ´$XPHQWR GH
&DSLWDOµ  2 $XPHQWR GH &DSLWDO IRL UHDOL]DGR PHGLDQWH D
FRQIHUrQFLD GH  TXRWDV GH HPLVVmR GD 9LQVRQ
(PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD ´63( 9LQVRQµ  WHQGR VLGR
DSRUWDGR SHODV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUDV GD &RPSDQKLD D 5+
(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD ´5+µ HD&\UHOD%UD]LO5HDOW\
6$(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV ´&\UHODµ HPSDUWHVLJXDLV
(PUD]mRGR$XPHQWRGH&DSLWDOD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUXPD
SDUWLFLSDomR GLUHWD QD 63( 9LQVRQ HTXLYDOHQWH D  GR VHX
UHVSHFWLYRFDSLWDOVRFLDO
$ 63( 9LQVRQ p XP FRPSOH[R UHVLGHQFLDO GR LPRELOLiULR
GHQRPLQDGR3UDoDVGD&LGDGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHD63(
9LQVRQYHULWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
FVRFLHGDGHVHQYROYLGDV
&RPSDQKLD5+&\UHODH63(9LQVRQ
G HIHLWRV UHVXOWDQWHV GD
RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR
HVSHFLDOPHQWH
VREUH
D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH 1mRDSOLFiYHOFRQIRUPHLWHP H DEDL[R
DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR
FDSLWDO
VRFLDO
H
GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRUHV
H TXDGUR VRFLHWiULR DQWHV H $QWHVGR$XPHQWRGH&DSLWDO
GHSRLVGDRSHUDomR

'HSRLVGR$XPHQWRGH&DSLWDO
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I PHFDQLVPRV XWLOL]DGRV SDUD
1RkPELWRGR$XPHQWRGH&DSLWDOIRLFRQFHGLGRDRVDFLRQLVWDV
JDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

DHYHQWR
E SULQFLSDLV
QHJyFLR


7UDQVIRUPDomRGRWLSRVRFLHWiULRSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPD
GR (P  GHMXQKRGH IRL DSURYDGD HP DVVHPEOHLD JHUDO
H[WUDRUGLQiULD D WUDQVIRUPDomR GD /DYYL HP VRFLHGDGH DQ{QLPD
EHP FRPR D VXEPLVVmR GH SHGLGR GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD
DEHUWDFDWHJRULD´$µ
FVRFLHGDGHVHQYROYLGDV
&RPSDQKLD5+H&\UHOD
G HIHLWRV UHVXOWDQWHV GD
RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR
HVSHFLDOPHQWH
VREUH
D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH 1mRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURVRFLHWiULR
DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR
FDSLWDO
VRFLDO
H
GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRUHV
H TXDGUR VRFLHWiULR DQWHV H 1mRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURVRFLHWiULR
GHSRLVGDRSHUDomR

I PHFDQLVPRV XWLOL]DGRV SDUD
JDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR 1mRDSOLFiYHO
HQWUHRVDFLRQLVWDV
FRQGLo}HV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGD&RPSDQKLDTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFRQIRUPHGHILQLGDVSHODVUHJUDVFRQWiEHLVTXHWUDWDPGHVVHDVVXQWR
(PGHMXQKRGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HV
FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV  FRQIRUPH YHUVmR
DWXDOL]DGDDSURYDGDQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHDJRVWRGH$QRVVD
3ROtWLFD GH 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV WHP SRU REMHWLYR DVVHJXUDU TXH WRGDV DV GHFLV}HV
HVSHFLDOPHQWH DTXHODV UHODFLRQDGDV jV WUDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGR
DEDL[R  H RXWUDV VLWXDo}HV FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV HQYROYHQGR &RPSDQKLD VHMDP
WRPDGDVWHQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDVHDLQGDVHMDPFRQGX]LGDV
GHQWURGHFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGRSUH]DQGRDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
FRPDGHYLGDWUDQVSDUrQFLD

3DUDRVHIHLWRVGDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHILQLPRV´SRWHQFLDOFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHµ FRPR DV VLWXDo}HV QDV TXDLV RV REMHWLYRV SHVVRDLV GRV WRPDGRUHV GH GHFLVmR SRU
TXDOTXHUUD]mRSRVVDPQmRHVWDUDOLQKDGRVDRVREMHWLYRVHLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHPPDWpULDV
HVSHFtILFDVVHQGRTXHRSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVTXHVXUJHTXDQGRXPDSHVVRDVHHQFRQWUD
HQYROYLGD QXP SURFHVVR GHFLVyULR QR TXDO D VXD FDSDFLGDGH GH MXOJDPHQWR LVHQWR SRVVD HVWDU
FRPSURPHWLGDSHORIDWRGHTXH D GHXPODGRHVVDSHVVRDWHPRSRGHUGHLQIOXHQFLDURUHVXOWDGR
GDGHFLVmRHDRPHVPRWHPSR E SRVVDH[LVWLUXPJDQKRSDUDHODGLUHWDPHQWHSDUDDOJXPPHPEUR
SUy[LPR GD IDPtOLD RX DLQGD SDUD WHUFHLUR FRP R TXDO D SHVVRD HVWHMD HQYROYLGD 1RV WHUPRV GR
DUWLJRGDQRVVD3ROtWLFDDGHILQLomRGH´3DUWHV5HODFLRQDGDVµHVWiGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR
LWHP GR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&  5  VHQGR H[HPSORV QmR H[DXVWLYRV GH 3DUWHV
5HODFLRQDGDV L DVSHVVRDVQDWXUDLVRXMXUtGLFDVFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDWHQKDSRVVLELOLGDGHGH
FRQWUDWDU HP FRQGLo}HV TXH QmR VHMDP DV GH LQGHSHQGrQFLD TXH FDUDFWHUL]DP DV WUDQVDo}HV FRP
WHUFHLURVDOKHLRVj&RPSDQKLDFRQIRUPHUHJXODPHQWDomRHRXRULHQWDomRGRVyUJmRVUHJXODGRUHV
LL  TXDOTXHU SHVVRD QDWXUDO RX MXUtGLFD TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SRU PHLR GH XP RX PDLV
LQWHUPHGLiULRV FRQWURODU IRU FRQWURODGD SRU RX HVWLYHU VRE R FRQWUROH FRPXP GD &RPSDQKLD
LLL TXDOTXHU SHVVRD QDWXUDO RX MXUtGLFD TXH WLYHU LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD VREUH D &RPSDQKLD LY 
TXDOTXHU SHVVRD QDWXUDO RX MXUtGLFD TXH WLYHU FRQWUROH FRQMXQWR VREUH D &RPSDQKLD Y  TXDOTXHU
SHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDTXHIRUFROLJDGDGD&RPSDQKLD YL TXDOTXHUSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFD
TXHVHMDXPDLQYHVWLGDGD&RPSDQKLD YLL TXDOTXHUSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDTXHWLYHUDXWRULGDGH
HRXUHVSRQVDELOLGDGHSHORSODQHMDPHQWRGLUHomRHFRQWUROHGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHH YLLL TXDOTXHUSHVVRDQDWXUDOTXHVHMDPHPEURSUy[LPRDIDPLOLDUHVRXDTXDOTXHU
SHVVRDUHIHULGDQDVDOtQHDVDFLPDHQWHQGHQGRVHFRPRPHPEURSUy[LPRDIDPLOLDUHVDTXHOHVTXH
SRVVDP LQIOXHQFLDU RX VHU LQIOXHQFLDGRV SRU HVVD SHVVRD QRV VHXV QHJyFLRV FRP D &RPSDQKLD
LQFOXLQGR D VHXF{QMXJHRXFRPSDQKHLUR D HILOKRV E ILOKRVGHVHXF{QMXJHRXGHFRPSDQKHLUR D 
H F VHXVGHSHQGHQWHVRXRVGHVHXF{QMXJH
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1RV WHUPRV GH QRVVD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV WRGD WUDQVDomR FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVRXTXHHQYROYDSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHGHYHUiVHUIRUPDOL]DGDFRQWUDWXDOPHQWH
GH DFRUGR FRP RV VHJXLQWHV FULWpULRV L  REVHUYkQFLD GDV &RQGLo}HV GH 0HUFDGR H GRV PHVPRV
SULQFtSLRV H SURFHGLPHQWRV TXH QRUWHLDP QHJRFLDo}HV IHLWDV SHOD &RPSDQKLD FRP SDUWHV
LQGHSHQGHQWHVH LL FRQWUDWRTXHIRUPDOL]DUiD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRXDWUDQVDomR
FRP3RWHQFLDO&RQIOLWRGH,QWHUHVVHGHYHUiGHVFUHYHUDOpPGRVWHUPRVGDWUDQVDomRRVHYHQWXDLV
LPSDFWRVHULVFRVRFDVLRQDGRV RXTXHSRGHUmRVHURFDVLRQDGRV SDUDD&RPSDQKLDHSDUDD3DUWH
5HODFLRQDGDFDVRDSOLFiYHO

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUmRWHUDFHVVRDWRGRVRVGRFXPHQWRV
UHODFLRQDGRV j UHVSHFWLYD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV EHP FRPR TXDLVTXHU SDUHFHUHV RX
RSLQL}HV WpFQLFDV VREUH R WHPD SDUD TXH SRVVDP IXQGDPHQWDU VXD DQiOLVH EHP FRPR YHULILFDU D
REVHUYkQFLD DRV SULQFtSLRV GD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 1D DQiOLVH GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUmR
YHULILFDUVHWDLVWUDQVDo}HVVHUmRUHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVFRPXWDWLYDVHHPREVHUYDomRjV&RQGLo}HV
GH 0HUFDGR (P VXD DQiOLVH GHYHUmR REVHUYDU RV VHJXLQWHV SRQWRV L  VH Ki PRWLYRV FODURV TXH
MXVWLILTXHP D UHDOL]DomR GD 7UDQVDomR FRP D 3DUWH 5HODFLRQDGD LL  VH D WUDQVDomR p UHDOL]DGD HP
WHUPRV DR PHQRV LJXDOPHQWH IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD GR TXH DTXHOHV JHUDOPHQWH GLVSRQtYHLV QR
PHUFDGR RX DTXHOHV RIHUHFLGRV D RX SRU XP WHUFHLUR QmRUHODFLRQDGR FRP D &RPSDQKLD HP
FLUFXQVWkQFLDVHTXLYDOHQWHVPHQFLRQDQGRDVEDVHVFRQFUHWDVGHFRPSDUDomRDGRWDGDV FRPRSRU
H[HPSORRXWUDVFRWDo}HVGHPHUFDGRFRQWUDWRVVLPLODUHVFHOHEUDGRVDQWHULRUPHQWHFRPWHUFHLURV
ODXGRVHODERUDGRVSRUWHUFHLURVLQGHSHQGHQWHVHWF  LLL RVUHVXOWDGRVGHDYDOLDo}HVUHDOL]DGDVRXGH
RSLQL}HVHPLWLGDVSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHLQGHSHQGHQWHVHKRXYHU LY VHIRLUHDOL]DGRRXQmR
XP SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D UHIHULGD FRQWUDWDomR H R VHX UHVXOWDGR Y  D PHWRGRORJLD GH
SUHFLILFDomR XWLOL]DGD H RXWUDV SRVVtYHLV IRUPDV DOWHUQDWLYDV GH SUHFLILFDomR GD WUDQVDomR H YL  D
REVHUYkQFLDDRVSULQFtSLRVHUHJUDVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

2 SURFHGLPHQWR GH WRPDGD GH GHFLV}HV SDUD D UHDOL]DomR GH RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
VHJXH RV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV TXH SUHYr TXH QDV DVVHPEOHLDV JHUDLV RX QDV
UHXQL}HVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRDFLRQLVWDRXDGPLQLVWUDGRUFRQIRUPHRFDVRGHYHVH
DEVWHUGHYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVUHODWLYDV L DRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUD
DIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDO LL jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUH LLL DTXDLVTXHU
PDWpULDVTXHSRVVDPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODURXTXHVHXLQWHUHVVHFRQIOLWHFRPRQRVVR

$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHDLQGDFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDGH L UHDOL]DU
TXDOTXHU DWR JUDWXLWR FRP D XWLOL]DomR GH DWLYRV GD FRPSDQKLD HP GHWULPHQWR GR LQWHUHVVH GD
FRPSDQKLD LL  UHFHEHU HP UD]mR GH VHX FDUJR TXDOTXHU YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH
WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQFHGLGD SRU PHLR GH
DVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPR
GDFRPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHVRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
'HVWD IRUPD FDVR VHMD LGHQWLILFDGD XPD PDWpULD TXH HQYROYD 3DUWHV 5HODFLRQDGDV QRVVRV
$GPLQLVWUDGRUHVRXFRODERUDGRUHVTXHHVWHMDPHQYROYLGRVGHYHPPDQLIHVWDUVHXSRWHQFLDOFRQIOLWR
GHLQWHUHVVHVDFHUFDGDUHIHULGDPDWpULDDXVHQWDUVHGDVGLVFXVV}HVVREUHRWHPDHDEVWHUVHGHYRWDU
D UHVSHLWR GD UHVSHFWLYD PDWpULD $GLFLRQDOPHQWH FDVR VROLFLWDGR SHOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH RV
$GPLQLVWUDGRUHV HQYROYLGRV SRGHUmR SDUWLFLSDU SDUFLDOPHQWH GD GLVFXVVmR YLVDQGR SURSRUFLRQDU
PDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHDVSUySULDV3DUWHV5HODFLRQDGDV
HQYROYLGDV1HVVHFDVRGHTXDOTXHUIRUPDWDLV$GPLQLVWUDGRUHVGHYHUmRVHDXVHQWDUGRSURFHVVRGH
YRWDomRGDPDWpULD

1HVVDVVLWXDo}HVDPDQLIHVWDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDVXEVHTXHQWHDEVWHQomRGD
GLVFXVVmRHYRWDomRDUHVSHLWRGDUHIHULGDPDWpULDGHYHUmRFRQVWDUGDDWDGDGHOLEHUDomRRXUHXQLmR
HP TXH IRU DSUHVHQWDGD D VLWXDomR &DVR DOJXP $GPLQLVWUDGRU RX FRODERUDGRU TXH SRVVD WHU XP
SRWHQFLDO JDQKR SULYDGR GHFRUUHQWH GH DOJXPD GHFLVmR QmR PDQLIHVWH VHX FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV
TXDOTXHUWHUFHLURTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRSRGHUiID]rOR

$QXDOPHQWH RV $GPLQLVWUDGRUHV H RV FRODERUDGRUHV GHYHP DVVLQDU XPD GHFODUDomR DWHVWDQGR D
REVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHFRQILUPDQGRD
LQH[LVWrQFLDGHSDUWLFLSDomRHPWUDQVDomRREMHWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVH

1RVVR(VWDWXWR6RFLDOHVWDEHOHFHTXHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiDSURYDUDUHDOL]DomR
GHTXDOTXHUQHJyFLRHQWUHGHXPODGRQRVVRVDFLRQLVWDVRXGLUHWRUHVRXSDUWHVDHOHVUHODFLRQDGDV
VHXVUHVSHFWLYRVF{QMXJHVDVFHQGHQWHVSDUHQWHVDWpRWHUFHLURJUDXVRFLHGDGHVFRQWURODGDVVHXV
FRQWURODGRUHVRXSHVVRDVVREFRQWUROHFRPXPHGHRXWURQyVRXQRVVDVFRQWURODGDV

$tQWHJUDGDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVSRGHUiVHUREWLGDQRQRVVRVLWH
GHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ULODYYLFRPEU EHPFRPRQRVLWHGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
ZZZFYPJRYEU QDFDWHJRULD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV
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Sociedade controlada pela Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, acionista controladora da Companhia.

NÃO

Relação com o emissor

01/02/2027

01/10/2017

Cyrela Construtora Ltda.

R$ 6.708.936,15

PÁGINA: 329 de 361

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$0,00

Aquisição de 99,99% da participação societária na Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujas quotas eram 50% detidas pela RH
Empreendimentos Imobiliários Ltda e 50% detidas pela Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações.

Natureza e razão para a operação

6.708.936,15

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Compra e venda de quotas para aquisição de sociedade.

31/12/2017

Objeto contrato

R$ 848.249,00

Controlada direta.

R$0,00

Relação com o emissor

848.249,00

09/05/2017

Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e
Parts

Especificar

Devedor

Contrato firmado em 10/05/19, no valor de até R$ 10 milhões, com a liberação de R$ 4.167 mil como forma de financiar de parte da aquisição de
40% CBR 052 Empreendimentos Imobiliários Ltda, subsidiária da Cyrela Brazil Realty S/A. Empreendimentos e Participações (Cyrela), pela Lavvi.
Entre as condições de amortização, a Cyrela poderia reter a parcela de 20% de direito da Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda. para
amortização imediata do mútuo. Em 18 de fevereiro de 2020 ocorreu a quitação do saldo remanescente, não havendo mais nada em aberto quanto
a esse mútuo em 30 de junho de 2020.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

N/A

0,000000

Rescisão ou extinção

SIM

Caução de Quotas.

18/02/2020

Garantia e seguros

R$ 4.167.237,30

Mútuo Financeiro.

R$0,00

Objeto contrato

10.000.000,00

Controlada direta.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

10/05/2019

Montante (Reais)

Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e
Parts

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Prestação de serviço pela Contratada para construir, pelo regime de preço fechado, o empreendimento Condomínio Carrão, conforme projeto de
construção, eventuais modificações que venham a ser introduzidas no projeto nos termos do Contrato e demais documentos técnico-informativos. A
Contratante pagará à Contratada, mensamente, honorários de 6% sobre os gastos totais efetivamente desembolsados com a obra, até o limite do
Preço Fechado previsto no contrato.
Outra

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 330 de 361

Prestação de serviços após a entrega da obra, a Contratante fará jus a honorários de 2% sobre o Preço Fechado, a título de custo de manutenção,
para execução de eventuais manutenções que se fizerem necessários pelo prazo de 5 anos. O Preço Fechado é de R$ 104.881,01 do Indice
Nacional de Custo da Construção – INCC que, em 30 de junho de 2020, equivale ao valor de R$ 6.708.936,15.

(i) por iniciativa da Contratante, caso ocorra interrupção ou paralisação por motivo injustificado das obras; (ii) por iniciativa da Contratada, no caso de
inadimplemento das obrigações da Contratante de qualquer um dos pagamentos; ou (iii) por iniciativa por qualquer das partes, se a outra parte vier a
requerer recuperação ou ter contra si ajuizada qualquer execução ou pedido de falência ou de qualquer outra forma ter demonstrado sua
insolvência.

Rescisão ou extinção

Especificar

A Contratada é responsável pela contratação de apólice de seguro, emitida por seguradora de primeira linha, em benefício da Contratante.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de Prestação de Serviços, no Regime de Preço Fechado, para Construção de Condomínio Carrão celebrado entre a Cyrela Construtora
Ltda., controlada da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, acionista controladora da Companhia, na qualidade de prestadora
de serviço (“Contratada”) e a Lavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade controlada pela Companhia (“Contratante”).

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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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

(PUHODomRDFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVPHQFLRQDGRVQRLWHP
DFLPDRFRUULGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQH[LVWLDPSURFHGLPHQWRVRXSROtWLFDVUHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRV
SDUD HQGHUHoDU ULVFRV GHFRUUHQWHV GD H[LVWrQFLD GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV QRV FRQWUDWRV TXH
FHOHEUDPRV
$WXDOPHQWHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHVWDEHOHFHTXHFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDUD
UHDOL]DomR GH TXDOTXHU QHJyFLR HQWUH QyV RX QRVVDV FRQWURODGDV  H SDUWHV UHODFLRQDGDV DVVLP
GHILQLGDVQDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
&DVR VHMD LGHQWLILFDGD SHORV QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV TXDOTXHU PDWpULD TXH SRVVD GDU HQVHMR D
TXDOTXHUFRQIOLWRGHLQWHUHVVHHQWUHQyVRXQRVVDVFRQWURODGDVHTXDOTXHUSDUWHUHODFLRQDGDHVWHV
GHYHP REULJDWRULDPHQWH PDQLIHVWDU DV UD]}HV GH WDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV DXVHQWDQGRVH GDV
GLVFXVV}HVVREUHRWHPDHDEVWHQGRVHGHYRWDUDUHVSHLWRGDUHVSHFWLYDPDWpULD$GLFLRQDOPHQWH
FDVR VROLFLWDGR SHOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH RV $GPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD HQYROYLGRV SRGHUmR
SDUWLFLSDUSDUFLDOPHQWHGDGLVFXVVmRYLVDQGRSURSRUFLRQDUPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHD7UDQVDomR
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHDVSUySULDV3DUWHV5HODFLRQDGDVHQYROYLGDV1HVVHFDVRGHTXDOTXHUIRUPD
WDLV$GPLQLVWUDGRUHVGHYHUmRVHDXVHQWDUGRSURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD
1HVVDVVLWXDo}HVDPDQLIHVWDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDVXEVHTXHQWHDEVWHQomRGD
GLVFXVVmRHYRWDomRDUHVSHLWRGDUHIHULGDPDWpULDGHYHUmRFRQVWDUGDDWDGDGHOLEHUDomRRXUHXQLmR
HPTXHIRUDSUHVHQWDGDDVLWXDomR&DVRDOJXP$GPLQLVWUDGRURXFRODERUDGRUGD&RPSDQKLDTXH
SRVVDWHUXPSRWHQFLDOJDQKRSULYDGRGHFRUUHQWHGHDOJXPDGHFLVmRQmRPDQLIHVWHVHXFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVTXDOTXHUWHUFHLURTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRSRGHUiID]rOR
$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVQRVVRVDFLRQLVWDVQmRSRGHPYRWDU
QDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUD
DIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHU
RXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORVGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHUHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRP
RQRVVR$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHQKDLQWHUHVVHFRQIOLWDQWH
FRP R QRVVR p DQXOiYHO UHVSRQGHQGR R DFLRQLVWD SHORV GDQRV FDXVDGRV H SHOD UHVWLWXLomR GDV
YDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR
b.

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o

pagamento compensatório adequado.
4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQH[LVWLDPSURFHGLPHQWRVRXSROtWLFDVUHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRVSDUD
HQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVQRVFRQWUDWRVTXHFHOHEUDPRV
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Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

$WXDOPHQWHFRQIRUPHSUHYLVWRHPQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVQRFDVRGH
UHDOL]DomR GH TXDLVTXHU WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV REVHUYDPRV DV FRQGLo}HV JHUDLV
SUDWLFDGDVSHORPHUFDGRjpSRFDGDFHOHEUDomRGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRWDLVFRPRSUHoRVSUD]RVH
WD[DV XVXDLV GH PHUFDGR WRPDQGRVH FRPR EDVH DLQGD QHJRFLDo}HV GD PHVPD QDWXUH]D
DQWHULRUPHQWHUHDOL]DGDV
$OpPGLVVRQRVWHUPRVGDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYHPRVGLYXOJDU
DR PHUFDGR TXDLVTXHU FRQWUDWDo}HV UHDOL]DGDV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FRP GHWDOKHV TXH VHMDP
VXILFLHQWHV SDUD D LGHQWLILFDomR GDV SDUWHV HQYROYLGDV H GH TXDLVTXHU FRQGLo}HV HVVHQFLDLV RX QmR
HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYDV LQHUHQWHV jV WUDQVDo}HV HP TXHVWmR DVVHJXUDQGR DVVLP DR PHUFDGR D
SRVVLELOLGDGHGHILVFDOL]DUHDFRPSDQKDUQRVVRVDWRVGHJHVWmRDLQGDTXHQmRWHQKDPVHFRQVXPDGR
GHDFRUGRFRPRSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD'HOLEHUDomR&90
GHGHRXWXEURGH
$GLYXOJDomRGHVVDVLQIRUPDo}HVWDPEpPGHYHUiVHUUHDOL]DGDGHIRUPDFODUDHSUHFLVDQDVQRWDV
H[SOLFDWLYDVjVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLVHDQXDLVGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRV
FRQWiEHLVDSOLFiYHLVHQRQRVVR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$GHPDLVWRGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVVmRIRUPDOL]DGDVSRUPHLRGHLQVWUXPHQWRHVFULWRFRPDGHYLGDLQGLFDomRGRREMHWRGD
WUDQVDomR YDORUHV HQYROYLGRV QR QHJyFLR SUD]RV H WD[DV FREUDGDV VH DSOLFiYHLV EHP FRPR GRV
GHPDLV GLUHLWRV H UHVSRQVDELOLGDGHV GDV SDUWHV HQYROYLGDV $V SDUWHV UHODFLRQDGDV FRP TXHP
FRQWUDWDPRVWDPEpPGHYHPGHFODUDUSRUPHLRGHFOiXVXODHVSHFtILFDFRQWLGDQRVQRVVRVFRQWUDWRV
TXHWrPFRQKHFLPHQWRUHVSHLWDPHHVWmRGHDFRUGRFRPDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDV
(PUD]mRGLVVRpSRVVtYHOGHPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDV
HQWUHQyVHRXQRVVDVFRQWURODGDVHTXDOTXHUGHQRVVDVSDUWHVUHODFLRQDGDVEHPFRPRRUHVSHFWLYR
SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGRHP WDLV QHJRFLDo}HV PHGLDQWH VXD FRPSDUDomR FRP RXWUDV
RSHUDo}HVVHPHOKDQWHVSUDWLFDGDVSHORPHUFDGRHPJHUDOFRQIRUPHRFDVR
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 - Outras informações relevantes
&RPUHODomRDRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH HP WDLV FRQWUDWRV UHIOHWHP DV LQIRUPDo}HV
FRQVWDQWHVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH1HVVHVHQWLGRFXPSUHLQIRUPDUTXHHPGHMXQKR
GH  LQH[LVWLDP TXDLVTXHU VDOGRV SHQGHQWHV FRP UHODomR DRV UHIHULGRV FRQWUDWRV WHQGR VLGR
GHYLGDPHQWHTXLWDGRVSHOD&RPSDQKLD
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19/06/2020

Tipo de capital

19/06/2020

Tipo de capital

19/06/2020

Tipo de capital

19/06/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

106.516.652,00

Capital Autorizado
0,00

106.516.652,00

Capital Integralizado

106.516.652,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

19/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

1.500.000.000

106.516.652

106.516.652

106.516.652

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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106.516.652

106.516.652

106.516.652

Quantidade total de ações
(Unidades)
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02/01/2020

02/01/2020

Valor nominal

Ativos

Critério para determinação do
preço de emissão

Forma de integralização

Reunião de Sócios

Capitalização AFAC

Forma de integralização

31/10/2019

Valor nominal

Reunião de Sócios

31/10/2019

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social

61.513.112,00

44.993.540,00

Valor total emissão
(Reais)

55.361.800

40.503.186

Subscrição
particular

Subscrição
particular

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

6.151.312

4.500.354

Preferênciais
(Unidades)

61.513.112

44.993.540

136,68505188

449.935,40000000

1,00

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, visto que até a data deste Formulário de Referência não houve desdobramentos, grupamentos ou
bonificações de ações de nossa emissão.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência não houve redução em nosso capital social.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWH
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomR
IRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRVLWHQVDFLPD
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e de nosso
Estatuto Social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de liquidação.
Adicionalmente, os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral
poderão retirar-se da nossa Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações com base no
seu valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, nos termos e
exceções previstos na Lei das Sociedades por Ações. De acordo com a Lei das Sociedades por
Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i)
nossa cisão; (ii) redução do nosso dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto
social; (iv) nossa fusão ou incorporação em outra sociedade; e (v) participação da nossa
Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

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 nosso Estatuto Social, tampouco as
deliberações adotadas por nossos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os nossos
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito de participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação; (iii) direito de fiscalizar, na forma prevista na
Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e (iv) direito a retirar-se nos casos
previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Regulamento do Novo Mercado, regulamentação
vigente e o nosso Estatuto Social, a realização de oferta pública de aquisição de ações é exigida
nas hipóteses de alienação de controle, cancelamento de registro de companhia aberta e saída do
Novo Mercado.
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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
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
2QRVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRHVWDEHOHFHKLSyWHVHVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV1mR
REVWDQWH Ki SUHYLVmR GH KLSyWHVHV HP TXH Ki REULJDWRULHGDGH GH UHDOL]DomR GH RIHUWD S~EOLFD
FRQIRUPHOLVWDGDVDEDL[R
Obrigação de Realizar OPA por Alienação de Controle
1RVWHUPRVGRQRVVR(VWDWXWR6RFLDODDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHQRVVRFRQWUROHWDQWRSRUPHLR
GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE D
FRQGLomRGHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDHIHWLYDURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
WHQGRSRUREMHWRDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRDV
FRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRYLJHQWHVHQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
Obrigação de Realizar OPA devido à Saída do Novo Mercado
$QRVVDVDtGDGR1RYR0HUFDGRVHMDSRUDWRYROXQWiULRFRPSXOVyULRRXHPYLUWXGHGHUHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULDGHYHREVHUYDUDVUHJUDVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR6HPSUHMXt]RGR
GLVSRVWR QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR D VDtGD YROXQWiULD GR 1RYR 0HUFDGR GHYHUi VHU
SUHFHGLGD GH RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV TXH REVHUYH RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD
UHJXODPHQWDomRHGLWDGDSHOD&90VREUHRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRGHDo}HVSDUDFDQFHODPHQWR
GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD H REVHUYDU RV VHJXLQWHV UHTXLVLWRV L  R SUHoR RIHUWDGR GHYH VHU
MXVWR VHQGR SRVVtYHO R SHGLGR GH QRYD DYDOLDomR IHLWD SRU QyV QD IRUPD HVWDEHOHFLGD QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL DFLRQLVWDVWLWXODUHVGHPDLVGHGDVDo}HVHPFLUFXODomRGHYHUmRDFHLWDU
DRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVRXFRQFRUGDUH[SUHVVDPHQWHFRPDVDtGDGRUHIHULGRVHJPHQWR
VHPDHIHWLYDomRGHDOLHQDomRGDVDo}HV
1mRREVWDQWHRDFLPDGLVSRVWRQRVWHUPRVGRDUWGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%D
VDtGD YROXQWiULD GR 1RYR 0HUFDGR SRGH RFRUUHU LQGHSHQGHQWHPHQWH GD UHDOL]DomR GD 23$ QD
KLSyWHVHGHGLVSHQVDDSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDO
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
&RQIRUPHGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOQDKLSyWHVHGHDXPHQWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRLUiHVWDEHOHFHUDVFRQGLo}HVGDHPLVVmRSUHoRSUD]RHIRUPDGHVXDLQWHJUDOL]DomR
SRGHQGRDVHXH[FOXVLYRFULWpULRH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRDFLRQLVWDRXUHGX]LURSUD]RSDUD
VHXH[HUFtFLRQDVHPLVV}HVGHDo}HVRUGLQiULDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVHE{QXV
GH VXEVFULomR FXMD FRORFDomR VHMD IHLWD PHGLDQWH L  YHQGD HP EROVD RX VXEVFULomR S~EOLFD RX LL 
SHUPXWDGHDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVGDOHLHGHQWURGROLPLWH
GRFDSLWDODXWRUL]DGR
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, visto que, até a data deste Formulário de Referência, não possuímos valores mobiliários admitidos à
negociação. A oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, visto que, até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários emitidos que
não fossem ações.

747

PÁGINA: 343 de 361

Formulário de Referência - 2020 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Versão : 1

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, visto que, até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários emitidos que
não fossem ações.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QRVVDV Do}HV QmR HUDP DGPLWLGDV j QHJRFLDomR HP
QHQKXPPHUFDGRS~EOLFRGHQHJRFLDomR
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, na data deste Formulário de Referência, não possuímos títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

2IHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDVSHOD&RPSDQKLDRXSRUWHUFHLURVLQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GD
&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRIRUDPUHDOL]DGDVTXDLVTXHU
RIHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV SRU QyV RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR H[HUFtFLR FRUUHQWH QmR
UHDOL]DPRVRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR H[HUFtFLR FRUUHQWH QmR
UHDOL]DPRVRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

²2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PGHQRYHPEURGHD&RPSDQKLDHPLWLXD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR ´&&%µ HPIDYRUGR
%DQFR$OIDGH,QYHVWLPHQWR6$QRYDORUGH5PLOK}HVHFXMRVUHFXUVRVOtTXLGRVIRUDPXWLOL]DGRV
LQWHJUDOPHQWH SDUD LQYHVWLPHQWR GLUHWR RX LQGLUHWRSHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV FRQWURODGDV HP
GHWHUPLQDGRV HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV $ &&% IRL HPLWLGD QR kPELWR GH XPD RSHUDomR
HVWUXWXUDGD H VHUYLX GH ODVWUR SDUD D HPLVVmR GH &HUWLILFDGRV GH 5HFHEtYHLV ,PRELOLiULRV ´&5,µ 
HPLWLGRVSHOD5%&DSLWDO&RPSDQKLDGH6HFXULWL]DomR
&RP H[FHomR GR &5, ODVWUHDGR QD &&% QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV TXH QmR IRUDP
HYLGHQFLDGDVQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH 5HIHUrQFLD
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, visto que até a data deste Formulário de Referência não havíamos aprovado plano de recompra de
ações.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

,QIRUPDo}HVVREUHYDORUHVPRELOLiULRVPDQWLGRVHPWHVRXUDULDQDGDWDGHHQFHUUDPHQWR
GR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomR
IRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRVLWHQVDFLPD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

07/08/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia (“Política de
Negociação”) deverá ser compulsoriamente observada pelos nossos diretores, membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (caso instalado) e de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária (em conjunto “Pessoas
Obrigadas”). Adicionalmente às Pessoas Sujeitas à Política, estão vinculados e devem observar a
Política de Negociação: (i) a Companhia; (ii) os nossos acionistas controladores; e (iii) quem quer
que, em virtude de seu cargo, função, posição em nossa Companhia e/ou em nossas controladas,
tenha conhecimento de Ato ou Fato Relevante, nos termos do art. 155, § 1º da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do art. 2º da
Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) (que,
em conjunto com as Pessoas Obrigadas, são definidas com “Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação foi elaborada com base na Instrução CVM 358 e na Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015,
conforme alterada (“Instrução CVM 567”), e visa regulamentar as operações com valores mobiliários de emissão da Companhia
(“Valores Mobiliários”). A nossa Política de Negociação estabelece as regras que deverão ser observadas pelas Pessoas Vinculadas,
bem como as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos pela legislação aplicável, a negociação de
Valores Mobiliários, nos termos da Instrução CVM 358, da Instrução CVM 567 e da referida política. A Política Negociação aplica-se à
Companhia e a suas Controladas, sendo que quaisquer referências feitas na política à Companhia devem ser interpretadas como uma
referência à Companhia e suas Controladas, conforme aplicável.
As Pessoas Obrigadas deverão comunicar à Companhia, na forma do Formulário Individual anexo à política acerca das informações
relativas à aquisição de participação acionária relevante direta ou indireta, conforme definida na Política de Negociação, imediatamente
após ser alcançada referida participação, assim como deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais Valores Mobiliários,
ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular da espécie ou classe dos Valores Mobiliários em questão: (i) atingir o
percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe de Valores Mobiliários; ou (ii) for reduzida em 5% (cinco por cento)
do total desta espécie ou classe de Valores Mobiliários. As Pessoas Sujeitas à Política, ainda, indicarão os Valores Mobiliários que sejam
de propriedade: (i) de seu cônjuge, de quem não esteja separado judicial ou extrajudicialmente; (ii) de seu(ua) companheiro(a); (iii) de
dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda; e (iv) de sociedades controladas direta ou indiretamente pelas
Pessoas Vinculadas.
Períodos de vedação e descrição
Nos termos da nossa Política de Negociação e conforme a Instrução CVM 358, é vedada a
dos procedimentos de fiscalização negociação de Valores Mobiliários pela Companhia, suas controladas e por Pessoas Vinculadas
nas seguintes hipóteses, conforme aplicável: (i) desde a data em que tomem conhecimento do
Ato ou Fato Relevante até a sua divulgação ao mercado; (ii) sempre que existir a intenção de
promovermos incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária envolvendo a Companhia; (iii) sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação
de ações representativas do nosso capital social pela própria Companhia, nossas controladas ou
se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; (iv) dentro do período de 15
(quinze) dias antes e no dia da divulgação das informações anuais (DFP) e de quaisquer
informações trimestrais (ITR) da Companhia (Black-out period financeiro); (v) nos períodos de
tempo adicionais determinados pelo Diretor de Relações com Investidores, nos quais as Pessoas
Vinculadas ou parte das Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar os valores
mobiliários de emissão da Companhia, devendo o Diretor de Relações com Investidores informar
expressamente às Pessoas Vinculadas que forem afetadas por referida determinação (Black-out
period DRI).
As vedações à negociação de Valores Mobiliários deixarão de vigorar tão logo a divulguemos o
Ato ou Fato Relevante aplicável ao mercado. No entanto, tais vedações deverão ser mantidas,
por um prazo razoável no entendimento de Pessoas Sujeitas à Política, mesmo após a divulgação
do Ato ou Fato Relevante, na hipótese em que eventuais negociações com Valores Mobiliários
possam nos impactar negativamente ou nossos acionistas.
A nossa Política de Negociação pode ser acessada no website da Companhia (ri.lavvi.com.br).
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20.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomR
IRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRVLWHQVDFLPD
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações


3ROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

  'HVFUHYHU QRUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD
SDUD DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV D VHUHP GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHMDP UHFROKLGDV
SURFHVVDGDVHUHODWDGDVGHPDQHLUDSUHFLVDHWHPSHVWLYD
$VQRUPDVUHJLPHQWRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVTXHDQRVVD
&RPSDQKLD DGRWD HVWmR GHVFULWRV QD QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GHILQLGD QD VHomR DEDL[R 
FRQIRUPHGLVSRVWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ &RPSDQKLD WHP R FRPSURPLVVR GH SURYHU R PHUFDGR FRP LQIRUPDo}HV FRUSRUDWLYDV REMHWLYDV
FRQILiYHLVWHPSHVWLYDVHGLYXOJDGDVGHIRUPDKRPRJrQHDHPOLQKDFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLVSDUD
SHUPLWLUDPHOKRUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR3DUDLVWRHPFRQIRUPLGDGHFRPD,QVWUXomR&90Q
GHGHMDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ´,QVWUXomR&90µ D&RPSDQKLDPDQWpP3ROtWLFDGH
'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV TXH WUDWD GD GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH H[SHFWDWLYDV GH
GHVHPSHQKRIXWXUREHPFRPRGRSHUtRGRGHVLOrQFLRTXHDQWHFHGHDVGLYXOJDo}HVGHVHXUHVXOWDGR
$OpP GLVVR HP UD]mR GH SRVVXLU VXDV Do}HV DGPLWLGDV j QHJRFLDomR QR VHJPHQWR HVSHFLDO GD %
GHQRPLQDGR ´1RYR 0HUFDGRµ D &RPSDQKLD VH VXEPHWH jV UHJUDV H GLVSRVLo}HV D UHVSHLWR GD
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
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  'HVFUHYHU D SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWRRX IDWR UHOHYDQWHDGRWDGD SHOD &RPSDQKLD
LQGLFDQGRRVSURFHGLPHQWRVUHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORDFHUFDGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
QmRGLYXOJDGDV
1RVVD ´3ROtWLFD GH 8VR H 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HVµ ´3ROtWLFD GH 'LYXOJDomRµ  IRL DSURYDGD HP
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHWHQGRVLGRVXDYHUVmRPDLV
UHFHQWHHDWXDOL]DGDDSURYDGDQD5&$GH
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRIRLHODERUDGDFRPEDVHQD,QVWUXomR&90HWHPFRPRREMHWLYRRIHUHFHU
DRV DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV GH PHUFDGR LPSUHQVD ILQDQFHLUD HVSHFLDOL]DGD PHUFDGR HP
JHUDORVQRVVRVHOHYDGRVSDGU}HVGHJRYHUQDQoDWUDQVSDUrQFLDHFRQILDELOLGDGHGHPRGRTXHQRVVD
3ROtWLFDGH'LYXOJDomRHVWiDGHTXDGDjVERDVSUiWLFDVGHFRQGXWDQRXVRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
HGLYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R 
1RV WHUPRV GR DUW   GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV FRQIRUPH DOWHUDGD H GR DUW  GD
,QVWUXomR&90FRQVLGHUDVHUHOHYDQWHTXDOTXHUGHFLVmRGHDFLRQLVWDFRQWURODGRUGHOLEHUDomR
GDDVVHPEOHLDJHUDORXGRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXTXDOTXHURXWURDWRRXIDWR
GHFDUiWHUSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYRWpFQLFRQHJRFLDORXHFRQ{PLFRILQDQFHLURRFRUULGRRXUHODFLRQDGR
DRVVHXVQHJyFLRVTXHSRVVDLQIOXLUGHPRGRSRQGHUiYHO D QDFRWDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV E QD
GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH FRPSUDUYHQGHU RX PDQWHUYDORUHVPRELOLiULRV RX F  QD GHFLVmR GRV
LQYHVWLGRUHVGHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHVjFRQGLomRGHWLWXODUGRVYDORUHVPRELOLiULRV ´$WR
RX)DWR5HOHYDQWHµ 
$ QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GHYHUi VHU FRPSXOVRULDPHQWH REVHUYDGD SRU L  &RPSDQKLD LL  RV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD LLL DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD LY &RQVHOKHLURV)LVFDLV
GD&RPSDQKLD FDVRLQVWDODGR  Y PHPEURVGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGD&RPSDQKLDVHMDP
HOHV HVWDWXWiULRV RX QmR YL  FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD H YLL  WRGRV RV GHPDLV FRODERUDGRUHV RX
FRQVXOWRUHV GD &RPSDQKLD FRP DFHVVR D $WR RX IDWR UHOHYDQWH HQYROYHQGR D &RPSDQKLD RX VXDV
FRQWURODGDV $OpP GLVVR GHYHUmR WDPEpP DGHULU j QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRU PHLR GD
DVVLQDWXUDGR7HUPRGH$GHVmRDVSHVVRDVTXHD&RPSDQKLDFRQVLGHUHDVHXFULWpULRQHFHVViULDVRX
FRQYHQLHQWHV ´3HVVRDV6XMHLWDVj3ROtWLFDµ 
$ ILQDOLGDGH GD GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH p DVVHJXUDU DRV DFLRQLVWDV H LQYHVWLGRUHV D
GLVSRQLELOLGDGHHPWHPSRKiELOGHIRUPDHILFLHQWHHUD]RiYHOGDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDV
VXDVGHFLV}HVGHDTXLVLomRPDQXWHQomRHDOLHQDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVDVVHJXUDQGRDPHOKRU
VLPHWULD SRVVtYHO QD GLVVHPLQDomR GDV LQIRUPDo}HV HYLWDQGRVH GHVWD IRUPD R XVR LQGHYLGR GH
LQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVSHODVSHVVRDVTXHDHODVWHQKDPDFHVVR
HPSURYHLWRSUySULRRXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRVLQYHVWLGRUHVHPJHUDOGRPHUFDGRHGDQRVVD
&RPSDQKLD
3DUDLVVRDLQIRUPDomRVREUHTXDOTXHU$WRRX)DWR5HOHYDQWHRFRUULGRRXUHODFLRQDGRDRVQRVVRV
QHJyFLRVGHYHUiVHUVLPXOWDQHDPHQWHFRPXQLFDGDGHIRUPDLPHGLDWDFODUDHSUHFLVDSHORQRVVR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVj&90QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVHFDVRDSOLFiYHOj
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%HDRXWUDV%ROVDVGH9DORUHVSRUPHLRGRVVLVWHPDVHOHWU{QLFRVDSURSULDGRVFRQIRUPHLQGLFDGR
SRUWDLVHQWLGDGHV
&RQIRUPH GLVSRVWR QD QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR FDVR DV 3HVVRDV 6XMHLWDV j 3ROtWLFD WHQKDP
FRQKHFLPHQWR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH GHYHP LPHGLDWDPHQWH FRPXQLFDU R QRVVR 'LUHWRU GH
5HODo}HV FRP RV ,QYHVWLGRUHV 6HPSUH TXH KRXYHU G~YLGD D UHVSHLWR GD UHOHYkQFLD DFHUFD GH
GHWHUPLQDGDLQIRUPDomRTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGD$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHYHVHHQWUDUHPFRQWDWR
FRP R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D ILP GH TXH WDO G~YLGD VHMD HVFODUHFLGD &XPSUH DR
QRVVR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D UHVSRQVDELOLGDGH SHOD SUHVWDomR GH LQIRUPDo}HV DR
S~EOLFRLQYHVWLGRUj&90j%HDRXWUDV%ROVDVGH9DORUHVFRQIRUPHDSOLFiYHOUHODFLRQDGDVj$WR
RX)DWR5HOHYDQWH
$GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHYHUiRFRUUHUVHPSUHTXHSRVVtYHODSyVRHQFHUUDPHQWR
GRVQHJyFLRVQD%HVHIRURFDVRHPRXWUDV%ROVDVGH9DORUHVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDPQHJRFLDGRV&DVRVHMDQHFHVViULDDGLYXOJDomRDQWHVGDDEHUWXUDGD
VHVVmRGHQHJRFLDomRWDOGLYXOJDomRGHYHUiVHUSUHIHUHQFLDOPHQWHUHDOL]DGDFRPSHORPHQRVXPD
KRUDGHDQWHFHGrQFLD&DVRVHMDLPSHUDWLYDDGLYXOJDomRGXUDQWHDVHVVmRGHQHJRFLDomRR'LUHWRU
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi VROLFLWDU VHPSUH VLPXOWDQHDPHQWH jV EROVD GH YDORUHV H
HQWLGDGHVGRPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRQDFLRQDLVHHVWUDQJHLUDVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomRDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGRVYDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVSHORWHPSRQHFHVViULRjDGHTXDGD
GLVVHPLQDomR GD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH REVHUYDGRVRV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QRV UHJXODPHQWRV
HGLWDGRVSHODVEROVDVGHYDORUHVHHQWLGDGHVGRPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRVREUHRDVVXQWR
(PFDVRVH[FHSFLRQDLVHPTXHDGLYXOJDomRLQGLVWLQWDGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHSRVVDS{UHPULVFR
LQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLDDRSomRSRUVXDQmRGLYXOJDomRVHUiREMHWRGHGHFLVmRGRVQRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHV
$LQGDTXHRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVGHFLGDPSHODQmRGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHpVHX
GHYHUGLYXOJDULPHGLDWDPHQWHRUHIHULGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGRQRVVR
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QDV KLSyWHVHV GH L  D LQIRUPDomR HVFDSDU DR FRQWUROH GD
&RPSDQKLDRXGDTXHOHVTXHWLYHUHPFRQKHFLPHQWRRULJLQDOPHQWHRX LL RVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomR
SUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
2 LQWHLUR WHRU GH QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRGH VHU DFHVVDGD QR QRVVR VLWH GH UHODo}HV FRP
LQYHVWLGRUHV ULODYYLFRPEU HQRVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
$GPLQLVWUDGRUHVUHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomR
GDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2 QRVVR DGPLQLVWUDGRU UHVSRQViYHO SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H ILVFDOL]DomR GH
QRVVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRpRQRVVR'LUHWRU)LQDQFHLURH'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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