COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA, DO CRONOGRAMA E ABERTURA DE
PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA

ALPHAVILLE S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 16.811.931/0001-00 | NIRE 35.300.442.296
Avenida Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar
CEP 05425-070 – São Paulo, SP
Código ISIN das Ações nº “BRAVLLACNOR5”
Código de Negociação das Ações na B3: “AVLL3”
Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, a Alphaville S.A. (“Companhia”), em conjunto com o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco BTG
Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., em atendimento ao parágrafo terceiro do artigo 25 e artigo 27, ambos da Instrução CVM 400,
comunicam que em 9 de outubro de 2020, a Starboard Asset Ltda. (“Starboard”), enviou uma carta para o Pátria
Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Pátria PE IV”)
manifestando o seu interesse, em conjunto com um grupo de investidores por ela representado, em realizar um
investimento relevante na Companhia ao Preço por Ação, desde que dentro da Faixa de Preço por Ação, condicionado
à realização de investimento relevante por parte do Pátria PE IV.
Na medida em que não foi possível alcançar, até este momento, qualquer acordo acerca de eventual investimento que
a Starboard porventura venha a fazer no âmbito da Oferta, não há qualquer compromisso firmado entre Starboard e
Pátria PE IV para participação na Oferta, sendo que, caso Starboard eventualmente apresente uma ordem de
investimento na Oferta, tal ordem não estará sujeita a valores mínimos ou máximos, nem a qualquer condição
contratada com a Companhia ou com o Pátria PE IV, devendo ser, portanto, considerada pela Companhia no
Procedimento de Bookbuilding sem qualquer prioridade em relação aos demais investidores da Oferta.
Observado o disposto acima, o Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido) foi ajustado em suas seguintes seções:
(i) “Definições”; (ii) “Informações Sobre a Oferta – Manifestação de Interesse”; e (iii) “Informações Sobre a Oferta –
Cronograma Estimado”; de forma a equalizar as informações com o disposto neste Comunicado.
Em razão das alterações no cronograma da Oferta, conforme descrito acima, nos termos dos artigos 25 a 27
da Instrução CVM 400, os Investidores Não Institucionais que já tenham aderido à Oferta por meio de
celebração de Pedido de Reserva junto à respectiva Instituição Consorciada poderão desistir do seu Pedido
de Reserva, até às 16h00 do dia 6 de novembro de 2020, mediante comunicação à respectiva Instituição
Consorciada na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva, presumindo-se, na falta da manifestação, o
interesse do Investidor Não Institucional em não revogar sua aceitação. Se o Investidor Não Institucional que
revogar sua aceitação já tiver efetuado qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do imposto
sobre operações financeiras (IOF/Câmbio) e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública
de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”, incluindo o formulário de referência elaborado
pela Companhia nos termos da Instrução da CVM n°480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a ele anexo, bem
como em seus eventuais aditamentos e/ou suplementos (“Prospecto Preliminar”).
OS AJUSTES MENCIONADOS ACIMA ESTÃO INCORPORADOS AO PROSPECTO PRELIMINAR EM QUE ESTE
COMUNICADO FOI INSERIDO COMO ENCARTE.
A data deste Comunicado é 30 de outubro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

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 DE AÇÕES ORDINÁRIAS
DE EMISSÃO DA ALPHAVILLE S.A.

ALPHAVILLE S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 16.811.931/0001-00 | NIRE 35.300.442.296
Avenida Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar CEP 05425-070 – São Paulo, SP
10.477.569 Ações
Valor da Oferta: R$467.823.455,85
Código ISIN das Ações nº BRAVLLACNOR5
Código de negociação das Ações na B3 “AVLL3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$41,50 e R$47,80 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Alphaville S.A. (“Companhia”), em conjunto com o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Adicional”), 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 BTG Pactual e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta
pública de distribuição primária de, inicialmente, 10.477.569 novas 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 na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“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 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com
o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020, com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e
atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa (“B3”), sob a coordenação dos
Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições consorciadas 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 a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente à Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pela XP Investments US, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação
Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos 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; 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
ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado 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, nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962,
conforme alterada, ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, e da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, 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 divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”, a quantidade de Ações
inicialmente ofertadas poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 2.095.513 Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo
preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”), as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, a até 1.571.635 Ações de emissão da
Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação
(conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização de preços das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). 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 dias contados do primeiro dia útil da data de início de 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 seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme
definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Estima-se que o preço de subscrição, conforme o caso, por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). 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, observada a condição de eficácia
indicada neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), nos termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e
do item 16 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto), 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) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor
pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Por Ação ........................................................................................................................................................
Oferta ............................................................................................................................................................
Total .........................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Comissões (R$)(2)(3)

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)

44,65
467.823.455,85

3,06
10.963.978,60

41,59
456.859.477,25

467.823.455,85

10.963.978,60

456.859.477,25

Com base no Preço por Ação de R$44,65, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, que é o 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.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à Oferta - Custos de Distribuição”, a partir da página 47 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos ”, na página 46 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado e a realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento de capital dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de julho de 2020,
cuja ata foi devidamente registrada em 18 de agosto de 2020 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 319.522/20-9, bem como publicada no Jornal “O Dia” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) em 15 de
setembro de 2020.
O Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração, cuja ata será registrada na JUCESP, e será
publicada no Jornal “O Dia” e no DOESP no dia útil subsequente.
Exceto pelo registro da Oferta a ser concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser
ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações, a partir de 19 de outubro de 2020 as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 14 de agosto de 2020.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO 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.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição das Ações. Ao decidir subscrever e integralizar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das 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 RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 21 e 87, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO
“4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 397 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador

A data deste Prospecto Preliminar é 30 de outubro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Alphaville” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à Alphaville S.A., suas subsidiárias e filiais na data deste
Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto e no
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 103 deste Prospecto, conforme
aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta”, a partir da página 25 deste Prospecto.
Acionistas

(i) o Brazilian PE IV; (ii) o Pátria PE IV; (iii) o Pátria Real Estate
III; (iv) o Pátria Real Estate II; e (v) o Alpha Co., considerados
em conjunto.

Acionistas Controladores

(i) o Brazilian PE IV; (ii) o Pátria PE IV; (iii) o Pátria Real Estate
III; (iv) o Pátria Real Estate II; e (v) o Alpha Co., considerados
em conjunto.

Administração

O Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária da
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia.

Alpha Co.

Alpha-Co Investimento Multiestratégia – Fundo de Investimento
em Participações.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Bradesco BBI ou Coordenador
Líder

Banco Bradesco BBI S.A.

Brazilian PE IV

Brazilian Private Equity IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia.

BTG Pactual ou Coordenador
Adicional

Banco BTG Pactual S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a atuar
na composição de conflitos que possam surgir nos segmentos
especiais de listagem da B3.
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CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as
Ofertas Públicas”, atualmente em vigor.

Companhia ou Alphaville

Alphaville S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Corretora

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

COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

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

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

FGV

Fundação Getulio Vargas

Formulário de Referência

Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto, a partir
da página 103 deste Prospecto.

IASB

International Accounting Standards Board (Conselho de Normas

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Internacionais de Contabilidade).

2

IFRS

Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International

Financial Reporting Standards.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

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 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011,
conforme alterada.

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 560

Instrução CVM nº
conforme alterada.

Instrução CVM 578

Instrução da CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016,
conforme alterada.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei 4.131

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

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3,
que estabelece práticas diferenciadas de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, divulgado em 5 de março de
2020.

OMS

Organização Mundial da Saúde.

Pátria PE IV

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia.

Pátria Real Estate II

Pátria Real Estate II Multiestratégia – Fundo de Investimento
em Participações.

Pátria Real Estate III

Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de Investimento
em Participações.

PIS/COFINS

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público / Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.
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560,

de

27

de

março

de

2015,

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento da Câmara 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 dos termos de
anuência dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e
dos Acionistas Controladores.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento do Novo Mercado da B3, que disciplina os
requisitos para a negociação de valores mobiliários de
companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras de
listagem diferenciadas para essas companhias, seus
administradores e seus Acionistas.

Resolução CMN 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, e
alterações posteriores.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

Starboard

Starboard Asset Ltda., uma gestora de fundos de investimento.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Estados Unidos.

mobiliários dos Estados Unidos.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

ALPHAVILLE S.A., sociedade por ações, devidamente inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 16.811.931/0001-00, e com seus atos
constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE
nº 35.300.442.296.

Registro na CVM

A Companhia se encontra em fase de obtenção de registro
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a
CVM, sendo que os registros de companhia aberta e da Oferta
foram requeridos junto à CVM em 14 de agosto de 2020.

Sede

Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501, 3º andar, CEP 05425-070,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na sede da Companhia. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Guilherme de Puppi e Silva. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é +55 (11)
3030-5114 e o seu endereço eletrônico é ri@alphaville.com.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“AVLL3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
disponibilização do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
jornal “O Dia” e no DOESP.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 103
deste Prospecto.

Website

https://www.alphavilleurbanismo.com.br/
As informações constantes do nosso website não são parte
integrante deste Prospecto, e nem se encontram incorporadas
por referência ou anexas a este.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre nós e a Oferta poderão ser
obtidas em nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 103, e junto: (i) à nossa Diretoria
de Relações com Investidores; (ii) aos Coordenadores da
Oferta nos endereços e websites indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” a partir
da página 70 deste Prospecto; (iii) à CVM, na Rua Sete de
Setembro, 511, 5.º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º
andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou,
ainda, em seu website: www.cvm.gov.br; e (iv) à B3, em seu
website: www.b3.com.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO
FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a
partir das páginas 21 e 87, respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7.
Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 103 deste Prospecto.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os
negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação,
negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. Embora
a Companhia acredite que essas estimativas e perspectivas futuras sejam baseadas em premissas
razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto e no Formulário de
Referência, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar
adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e
perspectivas não se concretizem.
Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes:
•

a duração e propagação da pandemia de COVID-19 e o surto de outra doença ou ameaça
similar à saúde pública;

•

nossa capacidade de implementar, de maneira oportuna e eficiente, qualquer medida
necessária para responder à, ou reduzir os impactos da, pandemia de COVID-19 em nossos
negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

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

•

instabilidade política no País (inclusive referente a políticas desenvolvidas pelo 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;

•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de
desenvolvimento e prestação de nossos serviços;

•

condições que afetam nosso setor de atuação e a condição financeira de nossos principais
clientes;

•

mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;

•

nosso relacionamento com os nossos atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de
serviços;
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•

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

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar nossos negócios, participação no mercado,
condição financeira, liquidez ou resultados de nossas operações;

•

nosso nível de capitalização e endividamento e nossa capacidade de contratar novos
financiamentos e executar o nosso plano de expansão;

•

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

•

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

•

aumento na inadimplência dos clientes da Companhia;

•

interesses dos acionistas controladores;

•

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

•

impactos da crise econômica no setor imobiliário;

•

leis e regulamentos existentes e futuros, inclusive na legislação e regulamentação aplicável às
atividades da Companhia; e

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 87 e 21, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, nas páginas 344 a 397 deste Prospecto.

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 NOSSO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR NOSSOS RESULTADOS FUTUROS E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS
REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE NÓS E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE E A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA, EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUAISQUER
OUTROS FATORES. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E
VALORES ESTÃO ALÉM DA NOSSA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para
o futuro.
Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações acerca do futuro
constantes deste Prospecto podem não vir a se concretizar.
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Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições futuras
da situação financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão
esses resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em vista
estas limitações, os potenciais investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e declarações acerca do futuro contidas neste Prospecto.
Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, a situação em relação aos
concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho dos
mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas de
mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos que
indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao BACEN,
IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não sejam corretas
em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda oficial
do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda corrente dos
Estados Unidos.
Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto e no Formulário de Referência, podem
não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados
apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado
exato da soma dos números que os precedem, ainda que a diferença seja mínima.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A
COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 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. Portanto, antes de
tomar sua decisão em investir em nossas Ações, 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”, e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas páginas 6 e 87 deste Prospecto, bem como nas
seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores”, respectivamente,
do Formulário de Referência, além das nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como
nossas informações trimestrais referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, ambas anexas a este
Prospecto. Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as informações de nosso
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400.
Alphaville S.A.
A Companhia é uma holding de um grupo econômico que tem como atividade principal o desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados
através de sua controlada Alphaville Urbanismo.

Alphaville Urbanismo S.A.
A Companhia entende que a Alphaville Urbanismo é amplamente reconhecida, no desenvolvimento de loteamentos urbanos e condomínios
fechados (gated- communities), por proprietários de classes média e alta1, sendo a única empresa do segmento a estar presente em 23
estados e em mais de 70 cidades do país, assim como conforme de pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa IdeaBR em 2017 e 2018,
sendo a marca muitas vezes utilizada como sinônimo de condomínios fechados no Brasil. Já são mais de 46 anos no mercado, construindo
uma história que ganha novas páginas a cada dia: atualmente, há mais de 180 projetos em desenvolvimento pela Alphaville Urbanismo e um
landbank cujo potencial de venda é estimado em aproximadamente R$17.000.000.000,00, considerando apenas o desenvolvimento de lotes,
sendo que aproximadamente 62% de tal landbank corresponde a expansões de loteamentos existentes, ou em áreas próximas a tais
loteamentos.
2

Desde a sua fundação, a Alphaville Urbanismo, principal controlada da Companhia, foi responsável pela urbanização de mais de 36.000.000 m em
todo o Brasil nos últimos 10 anos2, entregando empreendimentos referência em localização, moradia e desenvolvimento urbano sustentável,
estruturados com base em seis pilares: (i) urbanismo único e diferenciado; (ii) conveniência para clientes e moradores; (iii) estrutura completa de
lazer; (iv) completa integração com a natureza; (v) segurança; e (vi) alta qualidade construtiva.
Com 70% de recall de marca, de acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa IdeaBR em 2017 e 2018, a marca “Alphaville” é a
mais reconhecida nacionalmente no mercado de urbanização e loteamento de empreendimentos imobiliários de alto padrão. Ademais, a marca
também é reconhecida em pesquisas promovidas em 2016 pela Revista Época em conjunto com o site ReclameAqui, e em 2006 pelo site
“Great Places to Work”.
Tendo lançado mais de 130 empreendimentos, com mais de 60.000 lotes espalhados pelo Brasil, a Alphaville Urbanismo vem contribuindo
para o desenvolvimento urbano do país por meio da transformação de grandes áreas em bairros planejados e da implantação de
infraestrutura voltada para uma ocupação sustentável.
Entre os anos de 2016 e 2018 a Alphaville Urbanismo reduziu significatiavamente o volume de seus lançamentos imobiliários em função da
grave crise econômica que o país viveu a partir de 2015. Em 2019, a Alphaville Urbanismo retomou seus lançamentos com em projetos
localizados em (i) Montes Claros – MG, (ii) Uberlândia - MG, (iii) Eusébio – CE, na região metropolitana de Fortaleza, e (iv) Guarajuba – BA, no
litoral norte de Salvador. Em 2020 a Alphaville Urbanismo lançou dois novos projetos, em São José dos Campos – SP e em Guarapari – ES.
Todos os projetos lançados a partir de 2019 Alphaville Urbanismo apresentaram velocidade de vendas superior a 50% do total de lotes no
lançamento. A margem bruta (que é o lucro bruto dividido pela receita operacional) destes empreendimentos foi de 49%, todos com baixa
exposição de caixa. A margem bruta destes empreendimentos está em linha com a margem bruta de apropriação histórica dos projetos
lançados entre 2013 e 2016, que foi de 47% em média.
Em 2000, a Alphaville Urbanismo criou a “Fundação Alphaville”, instituição sem fins lucrativos, que é a base do seu compromisso
socioambiental, com o objetivo de estimular o desenvolvimento social e econômico das comunidades nas quais a Alphaville Urbanismo atua. A
Fundação Alphaville, premiada 29 vezes, promove soluções para o desenvolvimento social e econômico da população regional, implantando,
por exemplo, cursos capacitantes para jovens e adultos moradores da região onde determinado projeto é implantado. A Fundação Alphaville,
presente em 23 estados brasileiros, já soma mais de 240 projetos realizados, com impacto direto sobre mais de 500 mil pessoas em todo o
país, e tem contribuído ativamente para o desenvolvimento de territórios mais resilientes – sempre por meio da construção coletiva, da inclusão
socioeconômica e da educação para sustentabilidade.
Modelo de Negócios
O modelo de negócio adotado pela Alphaville Urbanismo, principal controlada da Companhia, engloba seu envolvimento e atuação direta em
todas as etapas associadas ao desenvolvimento do empreendimento imobiliário, tais como: (i) identificação de regiões estratégicas e com alto
potencial de demanda e crescimento; (ii) busca de terrenos que atendam às demandas do potencial projeto;
(iii) negociação de contratos de parceria com proprietários dos terrenos – os “terreneiros”; (iv) desenvolvimento do projeto e obtenção de
licenças, alvarás e autorizações relacionadas ao projeto;
(v) contratação e gestão das atividades de empreiteiros e/ou construtoras responsáveis pelas obras até a entrega para os clientes; (vi)
realização de marketing e vendas dos lotes do projeto; (vii) financiamento dos clientes; e (viii) gestão do relacionamento comercial e
financeiro com os clientes até a quitação da compra e com terreneiros e sócios até a finalização do empreendimento.

1

2

Reconhecimento da marca definida como a resposta à pergunta: "Qual empresa de condomínio fechado vem primeiro à sua mente?"
Pesquisas realizadas em 2017 e 2018 pela IdeaBr em 48 cidades com 2.940 habitantes.
De 2009 a 2019.
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A Companhia é uma sociedade holding cuja principal controlada é a Alphaville Urbanismo, sociedade desenvolvedora de projetos imobiliários,
responsável pela concepção e implantação de projetos de bairros planejados e condomínios fechados. Os projetos, na maioria das vezes, são
desenvolvidos em parceria com o proprietário da área, que contribui com o terreno, enquanto a Alphaville Urbanismo é responsável pelos
trabalhos e custos de desenvolvimento, construção e comercialização. A participação da Alphaville Urbanismo no capital social das entidades
de propósito especifico que gerênciam os nossos projetos geralmente varia entre 60% a 70%.
Sob esse modelo, a Alphaville Urbanismo normalmente não realiza desembolso em dinheiro para aquisição de terrenos. Após o lançamento do
projeto, uma significativa parcela dos custos de desenvolvimento é financiada pelas próprias vendas das unidades, de forma que a exposição de
caixa também é reduzida na fase de obras. Esse modelo de baixa exposição de caixa gera taxas internas de retorno sólidas para a Companhia.
Abaixo, segue fluxograma que sintetiza o modelo de negócios da adotado pela controlada da Companhia:

Desenvolvimento de Projetos
Ao longo das últimas décadas, a Alphaville Urbanismo criou um bem-sucedido processo de prospecção, avaliação, contratação e desenvolvimento
de área, com vistas a (i) gerar eficiência de custo; (ii) demandar baixo comprometimento de caixa; e (iii) gerar alto retorno financeiro. A
estratégia de gestão de landbank da Alphaville Urbanismo objetiva garantir a capacidade de lançar projetos em volume e qualidade
sustentáveis a curto, médio e longo prazos.
O processo de desenvolvimento de projetos da Alphaville Urbanismo pode ser sintetizado a partir do seguinte fluxograma:

Neste processo, a Alphaville Urbanismo adota determinados critérios para priorização de cidades, tais como:
(i)

cidades onde Alphaville Urbanismo já tem presença e marcaforte;

(ii)

capitais em que a Alphaville Urbanismo ainda não esteja presente;

(iii)

cidades com mais de 350.000 habitantes ou que possuam, ao menos, 15 mil famílias “alvo”; e

(iv)

cidades com elevadas taxas de crescimento de população e renda.

O landbank da Alphaville Urbanismo está distribuído em diversas regiões do país, sendo (i) 165 fases de projetos distribuídos em 37 áreas
metropolitanas; (ii) 127 fases de projetos distribuídos em 20 cidades “Top 50 – Cidades Mais Ricas” do país, de acordo com os dados da Urban
Systems em estudo realizado em janeiro de 2020; e (iii) 128 fases de projetos distribuídos em 22 cidades “Top 50 – Cidades Mais Populosas”
do país.
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A Alphaville Urbanismo possui uma abordagem sistemática, criativa e inovadora para o desenvolvimento de projetos diferenciados, distribuídos
em diferentes linhas de produto, conforme detalhado a seguir.
Nos últimos 3 anos, a Alphaville Urbanismo, realizou investimentos significativos no desenvolvimento de novas tecnologias de construção e
monitoramento dos empreendimentos, como, por exemplo (i) utilização de drones para acompanhamento da construção e seleção do terreno;
(ii) utilização de maquinário automatizado para pavimentação e terraplanagem, como forma de gerar maior redução de custos e melhoria na
qualidade da construção dos empreendimentos; (iii) adoção de técnicas de construção com materiais pré-moldados e fôrmas de alumínio
(steel frame), de forma a tornar o processo de construção padronizado e, consequentemente, mais produtivo e eficiente; e (iv) adoção de
aplicativo de celular para acompanhamento da evolução da obra pelos clientes, de forma a fomentar o estreitamento do relacionamento entre
a Alphaville Urbanismo e o cliente e aumentar o nível de satisfação do cliente.
Com relação aos gastos com materiais de construção, é importante ressaltar que, embora a atividade de construção abranja uma variedade
extremamente grande de insumos, a cadeia de suprimentos da Alphaville Urbanismo é concentrada em um número relativamente pequeno de
ítens, sendo: (i) 58% dos gastos relacionados a infraestrutura (asfalto, terraplanagem, concreto e drenagem), (ii) 20% com construções
(clube e portaria) e (iii) 22% com os demais custos de obra. Isso possibilita à Alphaville Urbanismo maior controle de custos e eficiência no
processo de construção em todo o território nacional.
Linhas de Produtos
A linha de produtos da Companhia é composta por 3 tipos de empreendimentos que são desenvolvidos pela Alphaville Urbanismo:
•
“Alphaville”: empreendimentos compostos por lotes com no mínimo 360 m2, área de lazer de 25 a 30 mil metros quadrados, e
tíquete médio de R$240 mil - com foco em clientes de alta renda (classe AA). Este produto equivale a 45% do Valor Potencial de venda dos
loteamentos (“PSV”) do landbank atual da companhia;
•
“Terras Alpha”: empreendimentos compostos por lotes com tamanho médio de 250 m2 a 360 m2, área de lazer de 12 a 15 mil
metros quadrados, e tíquete médio de R$180 mil - com foco em clientes de renda média-alta (classe A), equivale a 42% do PSV do landbank
atual; e
•
“Jardim Alpha”: (produto em desenvolvimento) empreendimentos compostos por lotes com tamanho médio de 200 m2 a 250 m2, área de
lazer de 6 mil metros quadrados, e tíquete médio de R$100 mil - com foco em clientes de renda média (classe B) equivale a 13% do PSV do
landbank atual.
Modelo Financeiro

Historicamente, um projeto típico desenvolvido pela Alphaville Urbanismo apresenta um fluxo de caixa que pode ser visualizado
no gráfico a seguir:

•

Desde a contratação da área até o pré-lançamento do projeto, os principais gastos realizados pela Alphaville
Urbanismo são referentes a estudos, projetos e licenciamentos;
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•

No pré-lançamento os gastos aumentam em função das despesas de marketing, vendas e/ou impostos e taxas pagas aos órgãos
municipais, estaduais e/ou federais e/ou cartórios, entre outros;

•

Entre o lançamento e o início das obras, o fluxo de caixa do projeto fica positivo em função dos recebimentos das parcelas pagas pelos
clientes;

•

Durante o período de obras, o fluxo de caixa se inverte, podendo inclusive demandar aporte de recursos pela Alphaville Urbanismo,
tendo o final da obra como pontomínimo;

•

Após a entrega do empreendimento, o fluxo de caixa se inverte novamente em função do término dos gastos com obras e a continuação
dos recebimentos dos pagamentos dos clientes.

Nos últimos 5 anos, a Alphaville Urbanismo aperfeiçoou o seu modelo de negócios, sendo um dos pilares fundamentais a redução da
exposição de caixa no nível dos projetos, principalmente durante a fase de obras.
Além disso, ao adotar como regra geral a constituição de alienação fiduciária em todas as suas vendas de longo prazo realizadas a partir de
janeiro de 2018, a Alphaville Urbanismo, controlada da Companhia, tem experimentado expressiva redução da inadimplência e de sua
exposição a risco de crédito dos clientes.
Além dos contratos com alienação fiduciária apresentarem inadimplência substancialmente menor, tendem a eliminar discussões envolvendo o
distrato. Em casos de inadimplência dos clientes os contratos não são passíveis de serem distratados e os imóveis vão a leilão e em última
instância são retomados sem a necessidade de qualquer pagamento por parte da desenvolvedora do projeto.
Em relação a seus indicadores de volume total de vendas, dividido pelo volume total de estoque disponível para venda no início de cada
período (VSO), a Alphaville Urbanismo teve:
Ano

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (até 30/junho)

VGV lançado (em milhões
de R$)
402
725
879
1,303
133
655
870
133
76
0
321
224

VSO (%)
67
63
67
70
61
68
77
24
31
0
69
63

Empreendimentos lançados
9
13
9
16
17
10
8
2
1
0
4
2

Ademais, o estoque de lotes de projetos entregues e em contrução, medido em Valor Geral de Vendas (VGV), se comportou da seguinte
maneira de 2017 a 2020 no final do período (em milhões de reais):

VGV em estoque:
Em
Em
Em
Em
Em

31
31
31
30
30

de
de
de
de
de

dezembro de 2017
dezembro de 2018
dezembro de 2019
junho de 2019
junho de 2020

(1)

Estoque em dez/19 não considera o pré lançamento de SJC

853
572
323(1)
454
397 (sendo 169 em lançamentos recentes, de 2019 e
2020, e 228 referentes aos demais empreendimentos)

As vendas, nos anos de 2017 a 2020 também se deram em períodos mais curtos ao longo dos anos, conforme a tabela
abaixo:
Em 31 de dezembro de 2017
Em 31 de Dezembro de 2018
Em 31 de Dezembro de 2019
1º Semestre de 2019
2º Semestre de 2019
1º Semestre de 2020

57%
67%
69%
64%
76%
78%

Assim, a Companhia se diferencia das demais empresas de capital aberto do mercado imobiliário, por ser a única focada em
loteamentos e, dentre aquelas que atuam em loteamentos, a única a atuar no segmento de media-alta renda.
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Pontos Fortes

Liderança com reconhecimento icônico da marca
A marca “Alphaville” é a de maior reconhecimento no setor de loteamentos urbanos fechados no Brasil (pesquisa IdeaBR de 2017 e 2018),
possuindo excelente reputação em razão da qualidade e localização de seus empreendimentos. Ao longo de seus mais de 46 anos de
existência, a Alphaville Urbanismo, principal controlada da Companhia, construiu uma marca nacionalmente reconhecida como sinônimo de
excelência em loteamentos residenciais, sendo frequentemente diferenciada de seus concorrentes em razão da qualidade de seus projetos, de
seus diferenciais urbanísticos e construtivos, da ênfase e preocupação em relação aos aspectos socioambientais e cumprimento dos prazos de
entrega das obras. Esta reputação conquistada ao longo de décadas permite que a Alphaville Urbanismo se diferencie em todas as suas linhas
de produto.
A existência de uma marca sólida e reconhecida é fundamental para o sucesso da Companhia, razão pela qual a Alphaville Urbanismo, principal
controlada da Companhia, possui um departamento dedicado e estruturado responsável pela gestão das vendas e marketing dos
empreendimentos.
A Companhia entende que a marca “Alphaville” é vastamente reconhecida entre os proprietários de áreas, tornando-se uma importante vantagem
competitiva na atração e concretização de novas parcerias com proprietários de terras, principalmente pela alta velocidade de comercialização e
rentabilidade de seus projetos.
Além do forte reconhecimento de sua marca pelos clientes e terreneiros, a Alphaville Urbanismo também conta com track-record de projetos
de loteamento imobiliário e presença nacional, sendoo único player com atuação em quase todos os estados brasileiros.
Na sua história, a empresa recebeu diversos prêmios que reconhecem a excelência de seus produtos e reforçam sua marca. Desde prêmios
nacionais como “Top Imobiliário”, “Master Imobiliário”, “Consumidor Moderno”, até internacionais como o “Prix d'Excellence” de 2005 pelo
empreendimento Alphaville Flamboyant, em Goiânia/GO.

Landbank
A Companhia, por meio de suas controladas diretas e indiretas, possui atualmente mais de 180 projetos sob estudo e/ou desenvolvimento em
diversas regiões do país, o que representa um landbank de aproximadamente R$17.000.000.000,00 em potencial de venda atribuível à Alphaville
Urbanismo, principal controlada da Companhia, conforme sua estimativa. Essa estimativa considera apenas as vendas de lotes. A Alphaville
Urbanismo S.A. possui um dos maiores lanbanks quando comparado a outros players do setor, conforme o gráfico abaixo, (em R$ bilhões) e
elaborado pela Alphaville Urbanismo:

Alphaville
Urbanismo

O landbank da Alphaville Urbanismo é formado por terrenos para potencial desenvolvimento de bairros planejados, loteamentos e
condomínios fechados. Em todos os casos existem acordos e contratos de parceria vigentes com os respectivos proprietários. O landbank é
formado tanto por áreas novas quanto por futuras fases de projetos já lançados e/ou implantados.
O tamanho e a qualidade do landbank permitem que a Alphaville Urbanismo possa se beneficiar do novo ciclo do mercado imobiliários que ora
se inicia. Esse landbank garante também que a Alphaville Urbanismo esteja bem posicionada e tenha condições de lançar projetos de alta
qualidade nos mercados-alvo no curto, médio e longo prazos.
Para os próximos 5 anos, a Alphaville Urbanismo possui um landbank com projetos em fase de aprovação, no montante de,
aproximadamente, R$3.165.000.000,00, atribuível à Alphaville Urbanismo. O efetivo lançamento destes projetos depende da aprovação final e
da demanda de mercado.

Modelo de negócio “asset light”
2

Com um modelo de negócios “asset light” , a Alphaville Urbanismo, via de regra, não precisa desembolsar recursos para a aquisição de
terrenos nos quais irá desenvolver seus projetos. Essa característica, aliada à estratégia da Alphaville Urbanismo para minimizar a exposição
de caixa no nível dos projetos, permite que os projetos apresentem baixo custo de carregamento do terreno. Dessa forma, os projetos têm
potencial para apresentar elevadas taxas de retorno e altos múltiplos sobre o capital investido.
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2

Afirmação traduzida, que significa “leve em ativos”, e decorre do modelo de negócios da Companhia, no qual inexiste a necessidade de aquisição de terrenos por

parte da Companhia.

Expertise na identificação e licenciamento de áreas
Com décadas de atividade e atuação em quase todos os estados do país, a Alphaville Urbanismo, principal controlada da Companhia,
desenvolveu uma capacidade ímpar de identificar e licenciar áreas e terrenos. As aprovações e licenciamento de projetos de loteamento são
processos complexos e demorados, que demandam o entendimento profundo de diversas legislações e regulações de órgãos municipais,
estaduais e federais.
A Alphaville Urbanismo possui equipes de profissionais extremamente experientes e qualificados nas áreas de Novos Negócios, de Aprovações
e Jurídica, o que garante o cumprimento dos requisitos necessários aos licenciamentos de forma sistemática e eficiente.

Track-Record no desenvolvimento e entrega de empreendimentos
Com mais de 46 anos de atuação, a Alphaville Urbanismo já entregou mais de 130 empreendimentos em mais de 70 cidades do país, em 23
estados. Nos últimos 10 anos, foram mais de oitenta projetos entregues, enquanto nos últimos 5 anos, foram mais de 50 empreendimentos, em
mais de 30 cidades.
Referência em entrega de empreendimentos, a Alphaville Urbanismo também se destaca pela capacidade de gerir o desenvolvimento de
múltiplos empreendimentos simultaneamente. No ano de 2014, por exemplo, a Alphaville Urbanismo chegou a ter 39 obras em andamento,
todas elas já entregues.
Esse histórico bem-sucedido de execução e entrega de obras é uma vantagem competitiva que mostra a capacidade da Alphaville Urbanismo de
desenvolver e implantar os projetos de seu vasto landbank.
Isso se dá pela padronização dos projetos e pela capacidade de controle cadeia de suprimentos. Esses fatores permitiram com que a Alphaville
Urbanismo entregasse os últimos 79 projetos com mais de 8% de economia em relação ao custo original corrigido pelo INCC.
Em 2019, em relação aos empreendimentos de Uberlândia, Montes Claros e Ceará, a Alphaville Urbanismo realizou lançamentos totalizando
R$136 milhões de VGV-PV a valor presente (VGV-VP), com VSO de 54.6% (24% se considerado o estoque finalizado). Em 2020, em relação
aos empreendimentos de São José dos Campos e Guarapari, lançamentos em VGV-PV totalizaram R$163 milhões, com VSO de 64% (38%
considerando o estoque finalizado). Ainda, comparando as primeiras metades de 2019 e 2020, os volumes de distrato em VGV-PV (R$97
milhões e R$66 milhões, respectivamente), diminuíram em 31.7% e representaram apenas 4% dos recebíveis da Alphaville Urbanismo.
Enquanto isso, nos mesmos períodos, vendas em VGV-PV subiram 27.1% (de R$74 milhões para R$94 milhões), uma vez que houve relevante
recuperação do inventário.
Ainda, em relação a seus empreendimentos lançados desde 2019:

Nome do empreendimento

VGV Total
(em milhões de R$)

Uberlandia
Ceará
São José dos Campos
Montes Claros
Guarajuba
Guarapari
(*) Margem Bruta: lucro bruto dividido pela

Margem Bruta
(%)*

71
47
78
49
102
48
71
51
101
44
121
44
receita operacional líquida.

TIR (%)

MOIC

Lotes

28
52
59
73
77
44

4.5
8.53
12.89
9.31
7.99
8.3

481
659
571
339
169
273

Produtos diferenciados
Os produtos Alphaville são idealizados desde o primeiro momento para serem completos aosfuturos moradores.
Concebidos por uma equipe interna, passam por um processo inicial de idealização do conceito urbanístico baseado na integração com o meio
ambiente, conveniência, segurança e estrutura de lazer, sempre com o padrão construtivo já reconhecido da Alphaville Urbanismo.
A preservação ambiental e a integração com a natureza do local são os pontos de partida de todos os projetos. A Alphaville Urbanismo
começa o desenvolvimento fazendo análises ambientais do terreno a fim de auxiliar no posicionamento de todo o urbanismo, incluindo a
infraestrutura, o clube praças e toda a estrutura de convivência.
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Após a entrega, os proprietários das unidades, através das Associações de Moradores, são responsáveis por zelar e manter a preservação do
condomínio e do meio ambiente, o que se tornou este um diferencial de valorização dos projetos.
Em todos os empreendimentos é possível identificar o mesmo padrão urbanístico de produto e execução. Cabeças de quadras bem marcadas
formam a identidade dos projetos desenvolvidos pela Alphaville Urbanismo, fazendo com que não existam lotes de esquina e, sim, grandes
boulevards ajardinados dentro dos projetos. Clubes completos e modernos são formatados para proporcionar lazer, e sempre uma
conveniência perto para levar comodidade aos moradores. Essas sao algumas das características que marcam os produtos da Alphaville
Urbanismo em todo Brasil, em todos os projetos.
Na fase de obras, um completo controle de qualidade e padronização de processos, também é responsável por gerar a qualidade construtiva
que marca a história da Alphaville Urbanismo.
Pavimentação com guias extrusadas, muros com cabeamento de segurança e praças bem planejadas e executadas compõem os
empreendimentos e reforçam o selo de qualidade característico da marca.

Modelo de negócio e processo de administração integrados
O modelo de negócio e o processo de administração integrados permitem que a Companhia, por meio de suas controladas, administre e controle
todas as etapas do processo de desenvolvimento dos empreendimentos, desde a identificação do terreno e assinatura do contrato de parceria
com o terreneiro, passando pelo desenvolvimento do projeto, vendas e marketing, engenharia e construção e financiamento dosclientes.
O envolvimento direto da Alphaville Urbanismo, por meio de suas controladas, em todas as etapas propicia (i) melhor controle de custos e maior
escala na compra de matéria-prima; (ii) melhor controle de qualidade dos fornecedores de matérias-primas, empreiteiras e demais prestadores
de serviços relacionados ao projeto; e (iii) possibilidade de desenvolvimento de relacionamento de longo prazo comfornecedores e prestadores
de serviços.
DNA inovador
A Alphaville Urbanismo é pioneira3 na indústria imobiliária em estruturar programas de inovação corporativa. Em 2017, a Alphaville Urbanismo
criou o AlphaInova, o primeiro programa de conexão com startups do mercado. Desde então, mais de 270 startups já se conectaram com a
Alphaville Urbanismo e 30 pilotos já foram rodados. Atualmente, mais de 15 startups são parceiras da Alphaville Urbanismo e auxiliam na busca
da melhoria contínua dos processos e operações da Alphaville Urbanismo.
Em 2018, após o sucesso do AlphaInova, foi lançado o AlphaLabs, o programa de intraempreendedorismo voltado para buscar melhorias
através das ideias dos colaboradores. Mais de 60 colaboradores participaram, e 4 projetos foram selecionados para serem implementados.
Uma delas foi o Alpha Properties, uma plataforma de venda de sobras de materiais gerados nas obras para outras obras ou até mesmo
conectados a uma plataforma de leilão. Até hoje mais de 700 mil reais já foram gerados de economia para Companhia, além de reduzir o
desperdício e contribuir com a sustentabilidade ambiental.
Em 2019 foi lançado um novo programa de inovação, desta vez voltado para o empreendedorismo social, o AlphaLabs Social – uma iniciativa
da Fundação Alphaville para gerar inovação de impacto social através dos jovens formados pelo programa Jovem Sustentável em Fortaleza.
Atualmente o programa está em fase de implementação. Serão escolhidos 4 projetos para serem investidos e implementados, tendo os jovens
como principais empreendedores neste processo.
Inovação faz parte do dia a dia da Companhia. Desta forma, a Companhia, através dos projetos desenvolvidos pela Alphaville Urbanismo, se
mantem na vanguarda do desenvolvimento imobiliário brasileiro, seja na entrega de projetos cada vez mais modernos e sustentáveis, seja no
ganho de eficiência construtiva e operacional, ou na melhoria da experiência do cliente.
Em função de todos os fatores acima descritos, entendemos que a Companhia possui claros diferenciais competitivos no mercado. O longo
período e complexo processo de aprovações, a força da marca, o histórico comprovado e landbank vasto e diversificado tornam o negócio da
Companhia difícil de ser replicado, sobretudo na escala em que operamos.
Em matéria de inovação, a Alphaville Urbanismo também promove o uso de veículos elétricos, a instalação de painéis solares, bem como a
construção de sistemas de reutilização de água. No caso do empreendimento de Guarajuba, a Alphaville Urbanismo coopera com o Instituto
Tamar, promovendo a proteção à natureza e fauna local.

Sólida estrutura de governança corporativa e administração experiente
A Companhia possui uma estrutura de governança corporativa e de controles internos que visa a fornecer transparência, agilidade e
organização no processo de tomada de decisões dos acionistas e da administração.
A Alphaville Urbanismo, principal controlada da Companhia, possui processos internos de gestão bem estruturados, com supervisão e
direcionamento da Diretoria. São realizadas reuniões semanais com as equipes das áreas de Aprovações, Engenharia, Relacionamento com
Clientes, Novos Negócios, Comercial e Financeiro, entre outras, nas quais monitoramos e atuamos nos principais indicadores de performance e
resultado da Companhia.
A Alphaville Urbanismo conta também com diversos sistemas para gerenciar as atividades e contribuir para a tomada de decisão da
administração, com destaque para o SAP.
A administração é composta por uma equipe altamente qualificada, detentora de conhecimento de negócios e do setor imobiliário e com vasta
experiência em operações financeiras sofisticadas (notadamente em operações relacionadas à securitização de recebíveis, tais como
certificados de recebíveis imobiliários e fundos de investimento em direitos creditórios).
O modelo de gestão da Alphaville atrela metas individuais e as principais metas corporativas à remuneração de seus administradores (bônus),
buscando que todos estejam alinhados com a estratégia da Companhia.
Além disso, a Companhia entende que o histórico de sucesso da Alphaville Urbanismo, sua cultura e sua reputação permitem atrair
colaboradores motivados e alinhados com sua estratégia de negócios.

3

https://www.projetodraft.com/a-pioneira-alphaville-urbanismo-quer-inovar-de-forma-colaborativa-e-potencializar-o-senso-de-comunidade/
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Em matéria socioambiental, a Alphaville Urbanismo possui equipe própria e sistema de gestão para condução de processos de licenciamento
ambiental de empreendimentos, que é responsável pelo monitoramento ambiental durante obras, em relação à fauna, flora e o monitoramento
arqueológico, bem como Planos de gerenciamento de resíduos, recuperação de áreas degradadas e proteção do solo em áreas de
preservação. A Alphaville Urbanismo também conta com atividades de monitoramento de qualidade de água superficial e programas de
educação ambiental no âmbito de seus empreendimentos.
Na implementação de projetos, a Alphaville Urbanismo conta com auditoria e sistema de gestão para contratação de fornecedores e consultores
ambientais, bem como anexa um Regulamento Ambiental a contratos de compra e venda, que descrevem diretrizes a serem seguidas por
futurosmoradores.
Oportunidades
A Companhia analisa e busca regularmente novas oportunidades de desenvolvimento das atividades da Alphaville Urbanismo e seu
crescimento estratégico. Dentre as potenciais oportunidades identificadas eatualmente sob avaliação da administração da Companhia é
possível destacar:

Contínua busca e contratação de landbank de alta qualidade para o desenvolvimento de seus projetos
A Companhia está constantemente avaliando áreas para o desenvolvimento de projetos oferecidos pela Alphaville Urbanismo e buscando
firmar parcerias em terrenos localizados em seus mercados alvo, notadamente em regiões metropolitanas, em cidades com mais de 350 mil
habitantes e/ou onde a marca da Companhia é forte e sua presença é consolidada, com o objetivo de ampliar e fortalecer seu landbank.
A Alphaville Urbanismo também analisa frequentemente seu landbank já contratado, através de suas controladas, e avalia as oportunidades de
reciclagem e substituição por outras áreas melhor localizadas ou com mais atratividade em seus mercados alvo.
Plataforma de Casas
A Alphaville Urbanismo avalia constantemente novas oportunidades de negócios e de diversificação do portfólio de produtos e serviços
desenvolvidos, sempre com vistas a propiciar um atendimento completo aos seus clientes.
Nos ultimos meses, a Alphaville Urbanismo tem investido significativamente no entendimento do mercado de construção de casas para seus
clientes. Pesquisas de mercado revelam que 72% das pessoas interessadas em um imóvel preferem casas a apartamentos e que 67% dos
atuais clientes Alphaville que ainda não construíram tem interesse em fazê-lo. Adicionalmente, o preço de uma casa Alphaville, quando
comparado a um apartamento de padrão similar, tende a ser substancialmente mais baixo.
Com base nesses fatos, a Companhia está investindo no oferecimento, pela Alphaville Urbanismo e suas controladas, de uma solução
habitacional completa aos seus clientes, de modo que, além da aquisição do lote, eles possam adquirir soluções completas para suas
moradias, incluindo a construção de suas casas e a contratação de financiamentos imobiliários de longo prazo.

Fonte: Companhia
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A Plataforma de Casas também proporcionará o encurtamento do ciclo de ocupação dos projetos, uma vez que clientes que não possuam o
conhecimento necessário para realizar a contratação de empreiteiros e arquitetos ou não tenham disponíveis os recursos financeiros, poderão
utilizar a plataforma para construção mais célere da moradia, o que seria um estímulo adicional para venda de lotes remanescentes de
determinado projeto e o lançamento de novas fases.
Adicionalmente, tal plataforma de negócio pode fomentar o aumento de vendas, uma vez que os clientes, ao terem a opção de adquirir os
lotes e as casas, poderão fazer jus a financiamentos imobiliários de longo prazo junto ao sistema financeiro.
A Alphaville Urbanismo e seus contratados analisarão os diversos métodos construtivos disponíveis para a construção de casas e decidirão,
caso a caso, qual o método a ser aplicado, conforme região, aspectos culturais, disponibilidade de tecnologia e mão de obra, entre outros.
Financiamento da aquisição das unidades pelos clientes
A Companhia, por meio da Alphaville Urbanismo, tem atuado fortemente no financiamento de seus clientes: mais de 35.000 clientes da
Alphaville já se beneficiaram dessa modalidade.
O financiamento a clientes é concedido com base em avaliações individuais, a partir de uma análise de risco de crédito conduzida pela Alphaville
Urbanismo com base em informações fornecidas por bureaus de crédito de mercado.
A tabela de vendas típica envolve um sinal de negócio de 15% a 20%, e o saldo financiado em até 120 meses com juros de até 12% a.a. na
tabela PRICE, acrescido de correção monetária pelo IPCA ou IGPM.
Salvo em condições específicas, atualmente, os financiamentos concedidos com prazos superiores a 12 meses contam com o mecanismo de
alienação fiduciária conforme Lei n.° 9.514, de 20 de novembro de 1997, a mesma utilizada pelo Sistema Financeiro Nacional, e que permite a
retomada do lote através de leilão em caso de inadimplência docliente.
Vale ressaltar que os contratos com alienação fiduciária têm inadimplência substancialmente menor, além de eliminar discussões envolvendo o
distrato, pois os contratos não são passíveis de serem distratados e osimóveis vão a leilão, situação na qual, no limite, o imóvel é retomado
pela desenvolvedora sem a necessidade de qualquer importância ao cliente inadimplência.
A Companhia entende que a recente redução da taxa de juros aumenta a capacidade de compra de seus clientes, e com isso, a tendência de
aumento do número de famílias com renda suficiente para comprar seus produtos.
Para melhor capturar essa mudança de taxa de juros estrutural e os beneficios a seus clientes, a Companhia, por meio da Alphaville Urbanismo,
também tem como estratégia buscar e/ou desenvolver mecanismos de financiamento que sejam mais atrativos aos clientes e demandem menor
consumo de caixa. Nesse sentido, a Companhia, por meio da Alphaville Urbanismo, tem avaliado o possível desenvolvimento de parcerias com
fintechs e outras instituições financeiras objetivando a concessão de financiamento a seus clientes.
Ademais, em 30 de julho de 2020, a Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou mudanças na linha de financiamento de Lote Urbanizado e a
oferta de taxas de juros diferenciadas para modalidades de Construção Individual.
Ambas as modalidades contam com funding do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e reajuste pela Taxa Referencial, e foram
disponibilizados para contratação a partir de 3 de agosto de 2020. Para mais informações sobre a modalidade de financiamento da CEF, ver
seção 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar.

Fortalecimento dos produtos da Alphaville Urbanismo pós COVID-19
A Companhia acredita que os produtos desenvolvidos pela Alphaville Urbanismo tendem a sair mais fortalecidos após a pandemia da COVID-19.
Diversos artigos e matérias na mídia ao longo dos últimos meses vêm destacando uma crescente preferência de consumidores por casas,
especialmente em condomínios fechados, em função dos atributos desses produtos, tais como espaços maiores, maior contato com a
natureza, segurança etc. Com a pandemia, diversas empresas adotaram o regime de home office para seus funcionários, facilitando o trabalho
remoto. Diversas empresas vêm anunciando que, mesmo ao término da pandemia, pretendem adotar ou permitir algum grau de trabalho
remoto aos seus funcionários. Nesse cenário, a Companhia acredita que os consumidores buscarão produtos que proporcionem maior qualidade
de vida, principalmente tendo em vista a possibilidade de um menor ou menos frequente deslocamento de casa ao ambiente de trabalho.
Essa tendência de busca por esse tipo de produto, especialmente casas em condomínio, já pode ser amplamente percebida através do gráfico
abaixo, que demonstra as pesquisas no buscador Google pelo termos “Casa em condomínio” e “Condomínio fechado”. Tendo em vista que a
Alphaville Urbanismo é a maior referência nesse mercado, a Companhia acredita que tem muito a se beneficiar nesse novo cenário, conforme o
gráfico abaixo:
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Impacto do COVID-19
Conforme descrito no item 4.1 –"Descrição dos Fatores de Risco do Formulário de Referência – O surto de doenças transmissíveis no Brasil
e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela OMS em razão da disseminação do COVID-19, provocou e pode continuar provocando
um efeito adverso em nossas operações. 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.”, as operações da Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou
indiretamente controladas pela Companhia sofreram um impacto relevante em razão das medidas de restrição à circulação de pessoas
adotadas como consequência da pandemia do COVID-19, sendo um dos principais efeitos, a necessidade de postergação, pela Companhia,
dos lançamentos previstos para o ano de 2020.

Além disso, a Companhia acredita que a pandemia provocada pelo novo coronavírus poderá afetar negativamente seus negócios, condição
financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa. A Companhia acredita ainda que a extensão dos impactos da pandemia
dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis.
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
financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e, em razão de serem eventos
recentes, até a data deste Prospecto Preliminar, 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 neste item 10.9 e nos
itens 4.1, 7.1, 10.1 e 10.8 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar.
Na data deste Prospecto Preliminar, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais impactos,
tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da Companhia continuar operando seus negócios.
Os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 são contínuos e, portanto, a Companhia avaliará a evolução dos efeitos da atual pandemia
em suas receitas, ativos, resultados, negócios e perspectivas, incluindo qualquer possível alteração na sua capacidade de continuar operando
seus negócios. As análises da Companhia serão realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela Comissão de
Valores Mobiliários em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores independentes de companhias abertas a
considerarem cuidadosamente os impactos da pandemia do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os
principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em consonância com as normas contábeis aplicáveis.
Em relação aos impactos financeiros, o caixa financeiro da Companhia foi impactado pela crise econômica provocada pela pandemia. Apesar das
incertezas, a Companhia continuou acessando o mercado de capitais como forma de monetizar sua carteira de recebíveis e financiar suas
operações. No primeiro semestre de 2020, realizou operações de cessão de recebíveis na modalidade FIDC, totalizando R$115 milhões e emitiu
dívida corporativa em um total de R$16,1 milhões no mesmo período.Ademais, o fluxo de caixa operacional, sofreu impacto negativo com a
postergação do plano de lançamentos e com a redução das vendas. Este impacto foi minimizado pelo volume de vendas dos lançamentos
realizados pela Alphaville na primeira quinzena de março de 2020. A Companhia observou também uma redução na efetivação de distratos
originados pelos clientes, minimizando assim a redução das entradas de caixa nos primeiros meses da pandemia.
Em contra partida à redução observada nas entradas de caixa desde o início da pandemia, houve uma redução nos gastos da companhia fruto
de medidas operacionais implementadas de forma tempestiva. O resultado destas medidas foi uma redução de nas saídas de caixa
operacional da companhia entre março e junho de 2020.
No entanto, umas das operações financeira de CRI planejadas e estruturadas pela companhia para ser concluída em março de 2020 não
ocorreu pela repentina redução de liquidez do mercado de capitais a partir da segunda semana de março. Desta forma, o impacto no plano de
funding foi minimizado, resultando em um consumo de caixa superior ao planejado para o mesmo período.
Assim, a Administração da Companhia acredita que foram tomadas medidas adequadas para prevenir a disseminação da COVID-19, bem como
assegurar a continuidade dos negócios durante o período de pandemia.
A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS 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 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.
Em decorrência de tais medidas, a rotina dos corretores e funcionários contratados pela Companhia foi alterada devido ao fechamento, por
tempo indeterminado, de todos os escritórios e estandes de venda da Companhia. Decorrido o período inicial de lockdown, e de acordo com
as diretrizes governamentais de funcionamento, o escritório retomou suas atividades, limitando-se a 50% de sua capacidade máxima.
Desta forma, toda a equipe de vendas passou a atuar exclusivamente via canais digitais, apresentando os produtos via tours virtuais,
atendendo os clientes com diversas ferramentas como chat on-line, chamadas de vídeo, incluindo aquelas in loco com o intuito de tangibilizar
para o consumidor o lote em questão, além dos já difundidos WhatsApp e chamadas telefônicas. O processo de coleta de documentos e
assinatura dos contratos também vem sendo feita de forma totalmente remota. Também de acordo com o decorrer do período inicial de
lockdown e observadas as diretrizes governamentais de reabertura, o processo de vendas ocorre de maneira híbrida, tanto física quando
digital.
Até o momento dos oito estandes de venda da Companhia quatro já foram reabertos, três estão operando com horário marcado e um segue
fechado, respeitando todas as normas e instruções das autoridades locais.
Ademais, em complemento aos eventos recentes acima listados, a Companhia aprovou em 20 de julho de 2020, novo Plano de Ações
Diferidas, onde foram estabelecidas condições gerais do incentivo de longo prazo a ser conferido aos administradores e empregados da
Companhia e suas subsidiárias, a critério do Conselho de Administração. O Plano confere aos beneficiários elegíveis o direito a receber uma
ação ordinária de emissão da Companhia em determinada data futura, condicionado ao cumprimento de determinadas condições. No âmbito
do grupamento ocorrido em 22 de setembro de 2020, e conforme previsto no Plano, a liquidação das Ações Diferidas, no evento de sua
ocorrência, será feita com títulos “EX”, ajustando-se a quantidade de Ações objeto de cada Ação Diferida proporcionalmente ao percentual do
grupamento em novas ações. Em caso de fração de Ações, o número de Ações a serem entregues será arredondado para o número inteiro de
Ações imediatamente superior. Para mais informações sobre o grupamento de 22 de setembro de 2020, ver a seção 17.3 do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar. Para mais informações sobre o Plano de Ações Diferidas, ver a seção 13.4 do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar.
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Para mais informações me relação aos procedimentos de segurança e reabertura realizados pela Companhia, verificar Seção 10.9 do
Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto Preliminar.
No que tange as obras, a Companhia teve duas de suas seis obras afetadas pela pandemia do COVID- 19, um caso devido a decisão da prefeitura
local em paralisar toda atividade da Construção Civil e outra enfrentou quebra na sua cadeia de suprimentos. Em ambas a companhia acredita
que os atrasos na entrega serão inferiores a 6 meses.
Com o lockdown a partir de março de 2020, e consequente fechamento dos estandes de vendas, a companhia teve redução de vendas no
mês de abril, e postergação dos lançamentos previstos inicialmente para o 2º trimestre de 2020, reduzindo o volume de receita no período.
No entanto, como reflexo da maior preferência dos consumidores por casas após a pandemia e da estrutura de vendas remota/digital, o
volume de vendas de estoque recuperou nos meses de maio e, principalmente, junho de 2020.
Nestes termos, em relação à venda de estoque, em comparativo mensal, a Companhia teve recuperação no número de vendas, conforme a
tabela abaixo:
MÊS (2020)

VENDAS (VGV) MENSAIS DE ESTOQUE
(EM MILHÕES DE R$)

Janeiro

11.9

Fevereiro

10.9

Março

10.5

Abril

6.0

Maio

10.3

Junho

26.2

A Companhia está monitorando os desdobramentos da pandemia em razão da disseminação global do COVID-19, com o objetivo de preservar
a sua segurança, de seus colaboradores, fornecedores e clientes, bem como mapeando os reflexos da pandemia em seus negócios. A
Companhia não tem como prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser necessárias, e, em seu entendimento, a
recuperação do volume de lançamentos e vendas nas suas operações deverá acontecer de forma gradual, uma vez que tais medidas de
distanciamento social sejam reduzidas e, gradualmente, se tornem inexistentes.
Desde o início dos impactos da pandemia do COVID-19 nos negócios da Companhia, a Companhia buscou atuar para proteger sua receita e
renegociar o fluxo de pagamento de nossas despesas, de modo a reforçar seu caixa. As atividades de proteção de receita incluíram (i)
alterações de politica de cobrança para adaptar às necessidades de clientes afetados pela COVID-19, (ii) reforço dos times de cobrança externa,
locação de laptops para que os times de cobrança externa atuassem em suas casas, e migração dos esforços de vendas para o digital.
Com relação às despesas, a Companhia restringiu novas contratações de produtos/serviços, aumentou a periodicidade do comitê de caixa para
diária, renegociou prazo de pagamento com fornecedores, aderiu às novas politicas tributarias dos governos federal/estadual e municipal e
negociou carências com nossos credores.
Da mesma forma, com o fechamento dos canteiros de obras a Companhia teve um menor desembolso com construção (custo dos
empreendimentos) do que o planejado, beneficiando a geração de caixa em 30 de junho de 2020, conforme tabela abaixo. Importante mencionar
que o volume de vendas contratadas no 1º semestre de 2020 se manteve em linha com as vendas contratadas do 1º semestre de 2019.
30/06/2020

2019

2018

57.994

-105.083

-138.970

-178.241

Fluxo de Caixa Operacional

-47.374

-93.389

-92.811

-128.023

Operações de Cessão de Direitos Creditórios

105.368

-11.694

-46.159

-50.218

Fluxo de Caixa Operacional + Cessão de Recebíveis (em milhares de reais)

2017

Nos termos das tabelas abaixo, a evolução do Fluxo de Caixa Operacional somado à Cessão de Recebíveis em termos anuais e semestrais,
conforme demonstrações financeiras (em R$ milhões):

Não obstante, a Companhia acredita que os produtos desenvolvidos pela Alphaville Urbanismo tendem a sair mais fortalecidos após a
pandemia da COVID-19. Diversos artigos e matérias na mídia ao longo dos últimos meses vêm destacando uma crescente preferência de
consumidores por casas, especialmente em condomínios fechados, em função dos atributos desses produtos, tais como espaços maiores,
maior contato com a natureza, segurança, etc.
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Com a pandemia, diversas empresas adotaram o regime de home office para seus funcionários, facilitando o trabalho remoto. Diversas
empresas vêm anunciando que, mesmo ao término da pandemia, pretendem adotar ou permitir algum grau de trabalho remoto aos seus
funcionários. Nesse cenário, a Companhia acredita que os consumidores buscarão produtos que proporcionem maior qualidade de vida,
principalmente tendo em vista a possibilidade de um menor ou menos frequente deslocamento de casa ao ambiente de trabalho.
PONTOS FRACOS, OBSTÁCULOS E AMEAÇAS
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à nossa Companhia, nossos negócios e condição financeira estão relacionados ao desenvolvimento de
novos empreendimentos. Caso não sejamos bem-sucedidos em nossa estratégia de crescimento, no todo ou em parte, como planejado, os
resultados operacionais da Companhia poderão ser reduzidos e a Companhia poderá perder sua posição no mercado, o que poderá ter um efeito
adverso relevante para seus negócios e sua condição financeira.
Outros desafios estão relacionados aos fatores provenientes dos impactos causados pela pandemia do COVID-19.
Para maiores informações, favor verificar a seção 4 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, na qual constam os
fatores de risco relacionados à Companhia e às suas atividades.
Nossa Atual Estrutura Societária
A Companhia tem 100% de seu capital detido por fundos de investimentos geridos pelo Pátria Investimentos.

Após a conclusão da Oferta a participação dos Acionistas Controladores no capital social da Companhia passará a corresponder a,
aproximadamente, 53% do capital social da Companhia, de forma que os Acionistas Controladores continuarão excercendo o controle na
Companhia.
Eventos Recentes
Plano de ações
A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2020 o plano de outorga de ações diferidas, o qual
será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá aprovar, anualmente ou em outra periodicidade, programas de ações diferidas,
nos quais serão definidos os beneficiários, o número de ações outorgadas, a distribuição entre os beneficiários, a data de vigências e as
demais regras específicas de cada programa, observados os termos e condições gerais estabelecidos no plano, em especial a quantidade
máxima de até 3% do total de Ações da Companhia.
Ainda em 20 de julho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada (i) a abertura de capital da Companhia e a submissão do
pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM; (ii) a submissão à B3 do pedido de adesão da companhia ao Novo
Mercado e do pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3 e (iii) a realização da Oferta Pública de Ações, no Brasil, em
mercado de balcão não organizado e com esforços restritos no exterior.
Bônus de Subscrição
Em 30 de junho de 2020, foi aprovada em assembleia geral da Companhia a emissão de dois bônus de subscrição. Posteriormente, em 30 de
setembro de 2020, foi aprovado aditamento aos referidos bônus de subscrição.
O exercício do Bônus de Subscrição pelo seu titular está condicionado à conclusão satisfatória de uma oferta pública inicial de distribuição de
ações de emissão da Companhia, de modo que a Companhia passe a ser listada para negociação na B3, a ser verificada mediante a
publicação do anúncio de início de distribuição, nos termos da Instrução CVM 400, que deverá ocorrer em até 5 anos da data de sua emissão.
Mediante o cumprimento da condição, os Bônus de Subscrição conferem a seus titulares, mediante o seu exercício, o direito indivisível à
subscrição de 560.185 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia.
O preço de exercício de cada Bônus de Subscrição será de R$1,00 (um real), pela totalidade das ações por ele representadas.
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Grupamento de ações
Em 10 de agosto de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado o grupamento de ações, na proporção de 38 (trinta e oito) ações
para 1 (uma), passando o capital social a ser representado por 68.897.877 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em 22 de setembro de 2020, foi realizada uma assembleia geral extraordinária da Companhia que aprovou novo grupamento da totalidade
das 68.897.877 ações ordinárias da Companhia, na proporção de 6 ações para uma, passando o capital social a ser representado por
11.482.979 ações ordinárias, distribuídas entre os seus acionistas na mesma proporção.
Informações Adicionais
Nossa sede está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 – 3º andar, 05425-070. Nosso
telefone para contato é o +55 (11) 3030-5114. Nosso Departamento de Relações com Investidores está localizado em nossa sede e seu
telefone é o +55 (11) 3030-5114, o e-mail é o ri@alphaville.com.br e o site é o https://www.alphavilleurbanismo.com.br/. As informações
incluídas no nosso site, ou que poderiam ser acessadas através do nosso site, não são partes integrantes, anexadas ou incluídas por
referência a este Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO

Problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos empreendimentos imobiliários da
Companhia poderão prejudicar a sua reputação ou sujeitar a Companhia ao pagamento de indenizações e à responsabilização
civil
A qualidade da execução dos empreendimentos imobiliários e a conclusão desses no prazo determinado constituem fatores importantes para a
determinação da reputação da Companhia e, consequentemente, de suas vendas, resultados e crescimento.
A Companhia contrata construtoras e/ou empreiteiros para realização das obras dos empreendimentos imobiliários desenvolvidos. Podem
ocorrer atrasos na execução das obras pelas construtoras e/ou empreiteiros contratados pela Companhia, ou mesmo defeitos em materiais
e/ou falhas de mão de obra utilizados pela construtora e/ou empreiteiro. Quaisquer defeitos podem atrasar a conclusão das obras dos
empreendimentos imobiliários ou, caso sejam constatados depois da conclusão, sujeitar a Companhia a ações judiciais cíveis propostas por
compradores. Tais fatores também podem afetar a reputação da Companhia, sujeitar-lhe ao pagamento de indenizações, diminuir sua
rentabilidade e afetá-la adversamente diretamente ou não como prestadora de serviços de construção de empreendimentos imobiliários de
terceiros, uma vez que a Companhia é responsável por garantir a solidez da obra ao menos pelo período de cinco anos, conforme o disposto
no artigo 618 da Lei nº 10.406 do Código Civil.
A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido a: (i) atrasos ou mesmo a impossibilidade de obtenção de
alvarás ou aprovações das autoridades competentes para os projetos dos empreendimentos; (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, controvérsias com empresas contratadas e
subcontratadas; (vii) condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores; e/ou (viii) questionamento de proprietários de imóveis
vizinhos, ou outros acontecimentos, o que pode atrasar a execução do empreendimento em questão. A ocorrência de um ou mais desses
problemas nos empreendimentos imobiliários da Companhia pode prejudicar sua reputação e seus negócios.
Os atrasos nas obras, escassez de mão de obra qualificada ou as condições adversas descritas acima podem aumentar os custos envolvidos
no desenvolvimento dos empreendimentos da Companhia. Além disso, o descumprimento do prazo de construção e conclusão de um
empreendimento pela construtora e/ou empreiteiro contratado pela Companhia pode gerar atrasos no recebimento do fluxo de caixa da
Companhia, o que pode aumentar as necessidades de capital da Companhia, como também gerar contingências com os compradores dos lotes
comercializados pela Companhia, em função das entregas com atraso, o que poderá impactar adversamente seus resultados.

A não obtenção, atrasos ou cancelamento de licenças ou alvarás, podem impactar negativamente os negócios da Companhia.
A implementação dos empreendimentos e projetos da Companhia está condicionada à obtenção de licenças e alvarás exigidos pela legislação
aplicável, tais como a regulamentação ambiental e de zoneamento. A obtenção dessas licenças e alvarás está sujeita à outorga pelas
autoridades governamentais competentes e à fiscalização de órgãos governamentais, tais como o Ministério Público. A não obtenção, atrasos,
embargos ou cancelamentos dessas licenças e/ou alvarás, por qualquer razão, inclusive por ação do Ministério Público, ou operação em
desacordo com as mesmas, poderá levar à interrupção ou cancelamento da implementação dos projetos da Companhia, penalidades
administrativas, criminais ou multas, o que poderá causar um impacto negativo adverso relevante sobre a imagem, reputação, atividades e
negócios da Companhia.
Ainda, o descumprimento da regulamentação poderá sujeitar a Companhia e seus administradores a penalidades administrativas e criminais,
bem como ao dever de reparar eventuais danos causados por sua conduta.

A Companhia pode não ser capaz de manter ou aumentar a sua estratégia de crescimento, o que poderá afetar adversamente
seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Com a concorrência crescente para aquisição e/ou parceria de terrenos adequados para o desenvolvimento imobiliário, podemos não conseguir
identificar terrenos adicionais adequados ao desenvolvimento de novos empreendimentos. Tais riscos poderão nos afetar adversamente e,
consequentemente, caso não sejamos bem-sucedidos, nossa estratégia de crescimento, no todo ou em parte, como planejado, 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. Devido à potencial necessidade de recursos adicionais, poderemos enfrentar riscos
financeiros: (i) 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; ou (ii) associados à emissão de
ações adicionais, como diluição de participação e lucros dos nossos acionistas.
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A perda de membros da administração da Companhia, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal engajado para integrá-la,
pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende significantemente dos serviços prestados pela sua administração. A
Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar a sua administração. A perda dos serviços
de qualquer dos membros de sua administração pode causar um efeito adverso relevante na situação financeira e nos negócios da
Companhia.

Decisões desfavoráveis ou a impossibilidade de se realizar depósitos judiciais ou de se prestar ou oferecer garantias em
processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem causar efeitos adversos nos negócios da Companhia, na sua condição
financeira e nos seus resultados operacionais.
A Companhia é, e poderá ser, ré em processos judiciais e/ou administrativos seja nas esferas cível, tributária, administrativa, trabalhista,
societária, de propriedade intelectual, regulatória, concorrencial, ambiental, criminal, entre outras. Ademais, a Companhia e seus
administradores poderão vir a ser no futuro, réus em processos judiciais e/ou administrativos, seja nas esferas cível, tributária, administrativa,
trabalhista, societária, de propriedade intelectual, regulatória, concorrencial, ambiental, criminal, entre outras. A Companhia não pode garantir
que os resultados de quaisquer destes processos serão favoráveis à Companhia ou aos membros de sua administração, ou, no caso de
procedimentos que já é parte, que a Companhia mantenha ou que manterá provisionamento, se aplicável, no todo ou em parte,
suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes destes processos. O eventual envolvimento de seus administradores em
processos que prejudiquem sua imagem, ou decisões que sejam contrárias aos seus interesses, incluindo decisões que impeçam a Companhia
de conduzir seus negócios conforme planejado originalmente, pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia e sua reputação.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita à fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais e municipais. Essas autoridades
poderão autuar a Companhia e tais autuações podem se converter em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais
contra a Companhia e/ou seus administradores. Decisões contrárias de valores substanciais ou que afetem seus empreendimentos ou habilidade
de executar suas operações planejadas, poderão causar um efeito adverso nos seus negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Para informações sobre os processos judiciais e administrativos, ver seção 4.3 até a 4.6 do Formulário de Referência da Companhia.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA,
DOS CONSULTORES E DOS 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
Alphaville S.A.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501, 3º andar
CEP 05425-070 – São Paulo, SP
At.: Diretoria de Relações com Investidores
Tel.: +55 (11) 3030-5114
https://www.alphavilleurbanismo.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Juscelino Kubitschek, 1.309,10º andar
CEP 04534-004, São Paulo, SP.
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
www.btgpactual.com

Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3°,
4° e 5° andares
CEP 04538-132, São Paulo
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br

XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871 4277
https://www.xpi.com.br

Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 – Torre A
CEP 04711-904, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Alfredo
Tel.: +55 (11) 3940-3379
https://home.kpmg/br/pt/home.html
Consultor Legal Local
dos Coordenadores da Oferta

Consultor Legal Local da Companhia

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sr. Jean Marcel Arakawa
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br

Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Paoliello / Guilherme Sampaio
Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br
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Consultor Legal Externo
dos Coordenadores da Oferta

Consultor Legal Externo da Companhia

Davis Polk & Wardwell LLP
At.: Sr. Maurice Blanco
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041
Torre E, CJ 17A
CEP 04543-011, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4871-8402
www.davispolk.com

White & Case LLP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277, 4º andar
CEP: 01452-000, São Paulo, SP
At.: Donald E. Baker / John P. Guzman
Tel.: + 55 (11) 3147-5600
http://www.whitecase.com/

Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia 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 Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” a
partir das páginas 21 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 344 deste Prospecto, e
nas demonstrações financeiras e nas informações trimestrais referentes ao período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020, ambas anexas a este Prospecto, a partir das páginas 157 e 249
deste Prospecto, respectivamente, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da
Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

O montante de 10.477.569 novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravame.

Ações Adicionais

Montante de até 2.095.513 novas ações ordinárias de emissão
da Companhia, correspondentes a até 20% do total de Ações
inicialmente ofertado, que poderá ser acrescido à Oferta, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução
CVM 400.

Ações Suplementares

Montante de até 1.571.635 ações ordinárias de emissão da
Companhia, correspondentes a até 15% do total de Ações
inicialmente ofertado, que poderá ser acrescido à Oferta, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.

Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços
de estabilização do preço das Ações. 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 do primeiro dia útil da data de início da
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia 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 seja tomada em comum
acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores
da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme
disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares
não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte
dos Coordenadores da Oferta.

Agente Estabilizador

Banco BTG Pactual S.A., agente autorizado a realizar operações
de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, nos termos do Contrato de Estabilização.
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Agentes de Colocação
Internacional

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

Anúncio de Encerramento

“Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”, a
ser divulgado imediatamente após a distribuição das Ações,
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 10 de maio de 2021, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400, e
disponibilizado nos endereços indicados na seção “Informações
sobre a Oferta – Informações Adicionais”, a partir da página 70
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”, a ser
disponibilizado na forma do artigo 52 e Anexo IV da Instrução
CVM 400, e disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, a partir
da página 70 deste Prospecto, informando acerca do início do
Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, conforme
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser
verificada divergência relevante entre as informações
constantes neste Prospecto e no Prospecto Definitivo, que
altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
Não Institucionais quando da sua decisão de investimento, e/ou
seja verificada a revogação, suspensão, cancelamento ou
qualquer modificação na Oferta. Para mais informações veja a
seção “Informações sobre a Oferta – Suspensão, Modificação,
Revogação ou Cancelamento da Oferta”, a partir da página 64
deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão
ao Novo Mercado e a realização da Oferta pela Companhia,
mediante aumento de capital dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), bem
como seus termos e condições, foram aprovados em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20
de julho de 2020, cuja ata foi devidamente registrada em 18 de
agosto de 2020 perante a JUCESP sob o nº 319.522/20-9, bem
como publicada no Jornal “O Dia” e no DOESP em 15 de
setembro de 2020.
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O Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto
social, serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração, cuja ata será registrada na JUCESP, e será
publicada no Jornal “O Dia” e no DOESP no dia útil
subsequente.
Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias contados da
data de início da negociação das Ações na B3, inclusive,
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 CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de
Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora de realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas,
tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas 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 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.

Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 09 de outubro de 2020, a ser novamente
disponibilizado em 19 de outubro de 2020, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais”, a partir página 70 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$1.300.632.855,65, totalmente subscrito e integralizado,
representado por 11.482.979 ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias
de Emissão da Alphaville S.A.” a ser celebrado pela Companhia,
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 e os Agentes de Colocação Internacional, que
dispõe sobre os termos e as condições aplicáveis aos esforços
de colocação das Ações no exterior.
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Contrato de Empréstimo

“Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”, celebrado entre o
Brazilian PE IV; o Pátria PE IV; o Pátria Real Estate III; o Pátria
Real Estate II e o Alpha Co., na qualidade de doadores, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e a
Companhia na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Estabilização

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da
Alphaville S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente
Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores da
Oferta, estes últimos na qualidade de intervenientes anuentes,
que rege os procedimentos para a realização de operações de
estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, 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”, a ser celebrado
entre a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia
aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do
Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

“Contrato de Prestação de Serviços da B3 – Oferta Pública de
Ações – ICVM 400 (Primária)” a ser celebrado entre a
Companhia e a B3.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Itaú BBA, o BTG Pactual e a XP,
considerados em conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta”, a partir da página 50 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira da Oferta, 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 (considerando as Ações Adicionais) aos respectivos
investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações objeto da
Opção de Ações Suplementares, que ocorrerá no prazo de até
2 (dois) dias úteis contados da respectiva data de exercício da
Opção de Ações Suplementares.
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Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
destinados para (i) pagamento de contratos financeiros;
(ii) investimentos e capital de giro relativo à plataforma de
casas; e (iii) despesas administrativas, de vendas e gerais
(i) pagamento de contratos financeiros; (ii) investimentos
operacionais; e (iii) despesas administrativas, de vendas e
gerais. Para mais informações sobre a destinação dos recursos,
veja a seção “Destinação dos Recursos”, a partir da página 96
deste Prospecto.

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 conferidos aos titulares de
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme descritos
na seção “Informações Sobre a Oferta – Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações”, a partir da página 67 deste Prospecto e
na seção “18 Valores Mobiliários” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto, a partir da página 758 deste
Prospecto.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da
totalidade das Ações (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
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre
os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis
contados da data da 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 não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada
caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever a totalidade das Ações inicialmente ofertada
no âmbito da Oferta”, a partir da página 90 deste
Prospecto.
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Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado
da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 6º 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, nos
termos descritos neste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto. Estima-se que o preço de subscrição, conforme o
caso, por Ação estará situado entre R$41,50 e R$47,80,
podendo, no entanto, o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
subscrição 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 Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”,
a partir das páginas 21 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 344 deste Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.

Formador de Mercado

Não haverá contratação de formador de mercado.

Garantia Firme de Liquidação

Obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de
integralizar financeiramente as Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas, porém não integralizadas/liquidadas,
no Brasil, 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
for concluído o Procedimento de Bookbuilding, concedido o
registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação
e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o
Prospecto Definitivo e disponibilizado o Anúncio de Início.
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas por investidores não sejam
totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de
Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Colocação, subscreverá e integralizará, 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 (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de
Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e
(ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas
sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia
Firme de Liquidação efetivamente subscritas, no Brasil, por
investidores e por esses integralizadas/liquidadas no mercado,
multiplicada pelo Preço por Ação.
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, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização previstas seção “Informações Sobre
a Oferta – Estabilização de Preço das Ações”, a partir da página
66 deste Prospecto, não estarão sujeitas a tais limites, devendo
observar, entretanto, os termos e condições estabelecidos no
Contrato de Estabilização.
Inadequação da Oferta

O investimento em Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir em 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, 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 e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas 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 a Investidores Não Institucionais, e
que tenham aderido à Oferta por meio da assinatura da cartaconvite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de Ações assinados pela
Companhia, pelos Acionistas Controladores e pelos
Administradores.

Investidores Estrangeiros

(i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos,
conforme definidos na Regra 144A, editada pela SEC; 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 ou não constituídos de acordo
com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do
Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act,
e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas
de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e
nos 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, desde que
tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos
termos da Resolução 4.373, e na Instrução CVM 560, ou na
Lei 4.131.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, que sejam considerados investidores
profissionais, nos termos da regulamentação em vigor, em
qualquer caso, cujas intenções específicas ou globais de
investimento excedam R$10.000.000,00 e que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos
de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, que apresentem
intenções específicas e globais de investimentos, 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
profissionais nos termos da regulamentação da CVM,
(inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de
investimento), assim como os Investidores Estrangeiros.
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Investidores Não
Institucionais

Investidores da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária,
Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária,
Investidores da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária e Investidores do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária, considerados em conjunto.

Investidores do Segmento
Private Com Alocação
Prioritária

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 que sejam considerados investidores
qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, e que não
sejam considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizaram
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma
única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private e que
obrigatoriamente se comprometam com o Lock-up da Oferta do
Segmento Private.

Investidores do Segmento
Private Sem Alocação
Prioritária

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 que sejam considerados investidores
qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, e que não
sejam considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma
única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private, mas que
optarem por não se comprometer com o Lock-up da Oferta do
Segmento Private.

Investidores da Oferta de
Varejo Com Alocação
Prioritária

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 e que não sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da regulamentação em
vigor e/ou Investidores Institucionais, em qualquer caso,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva do Varejo ou
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas do Varejo,
conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo e que obrigatoriamente se comprometam a não dispor
das Ações que subscreverem por um período de 45 (quarenta e
cinco) dias.
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Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação
Prioritária

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 e que não sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da regulamentação em
vigor e/ou Investidores Institucionais, em qualquer caso,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva do Varejo ou
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas do Varejo,
conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo, mas que optarem por não se comprometer com o
Lock-up da Oferta de Varejo.

Lock-up da Oferta do
Segmento Private

Compromisso obrigatório de restrição à venda de Ações por um
período de 60 (sessenta) dias aos Investidores da Oferta do
Segmento Private.

Lock-up da Oferta de Varejo

Compromisso obrigatório de restrição à venda de Ações por um
período de 45 (quarenta e cinco) dias obrigatório aos
Investidores da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária.

Negociação na B3

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do dia útil seguinte à disponibilização do Anúncio de Início sob
o código “AVLL3”.

Oferta

A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente,
10.477.569 Ações.

Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta Não
Institucional, direcionada a Investidores da Oferta de Varejo,
observados os termos e disposições deste Prospecto. Para
mais informações veja a seção “Informações Sobre à
Oferta – Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária”, a
partir da página 54 deste Prospecto.

Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta Não
Institucional, direcionada a Investidores da Oferta de Varejo,
observados os termos e disposições deste Prospecto. Para
mais informações veja a seção “Informações Sobre à
Oferta – Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária”, a
partir da página 54 deste Prospecto.

Oferta do Segmento Private
Com Alocação Prioritária

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta Não
Institucional, direcionada a Investidores da Oferta do Segmento
Private, observados os termos e disposições deste Prospecto.
Para mais informações veja a seção “Informações Sobre

à Oferta – Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária”, a partir da página 58 deste Prospecto.
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Oferta do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta Não
Institucional, direcionada a Investidores da Oferta do Segmento
Private, observados os termos e disposições deste Prospecto.
Para mais informações veja a seção “Informações Sobre

à Oferta – Oferta do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária”, a partir da página 61 deste Prospecto.
Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
a Investidores Institucionais. Para mais informações veja a
seção “Informações Sobre à Oferta – Oferta
Institucional”, a partir da página 61 deste Prospecto.

Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva dentro
do respectivo Período de Reserva. Para mais informações
veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Oferta Não
Institucional”, a partir da página 54 deste Prospecto.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação

Internacional, considerados em conjunto.
Oferta

A oferta pública de distribuição primária de Ações de emissão
da Companhia.

Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
irretratável, para subscrição de Ações no âmbito da Oferta Não
Institucional, por Investidores Não Institucionais, inclusive os
que sejam Pessoas Vinculadas.

Período de Colocação

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

Períodos de Reserva

O Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, considerados conjuntamente.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505,
conforme alterada: (i) controladores ou administradores da
Companhia 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 e/ou com os Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da 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.

Plano de Distribuição

Plano de distribuição das Ações elaborado pelos Coordenadores
da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, 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 e dos Coordenadores da Oferta com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, 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, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; 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 por
pessoa designada pelo Coordenador Líder.
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Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Ações terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em 9 de novembro de 2020, nos termos do artigo 52 e
54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
disponibilização 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 10 de maio de 2021, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.

Preço por Ação

Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa
Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo
dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
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) por Ação, coletadas junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual
os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
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 não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.

Procedimento de

Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações do total
de 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 Adicionais e as
Ações Suplementares), não será permitida a colocação de
Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento
automaticamente canceladas.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá ter impacto adverso na formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
resultar em redução da liquidez das Ações 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”, a partir da página 90 deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as
Ações como referência (incluindo operações de total return
swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas;
ou (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 para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400.
Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária
de Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”, incluindo o
Formulário de Referência a ele anexo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.”,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo.

Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto, considerados em
conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e
Institucionais, considerandos em conjunto.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia
e pelo Coordenador Líder perante a CVM em 14 de agosto de
2020, estando a presente Oferta sujeita a prévia aprovação e
registro da CVM.

os

Investidores

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta - Informações Adicionais”, a
partir da página 70 deste Prospecto.
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Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas e Administradores, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma do Regulamento da Câmara
de Arbitragem, 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
07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo CMN, BACEN 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.

Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, seus Acionistas Controladores e Administradores
se comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de
restrição à venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia, por meio dos quais, observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão
em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar,
emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de
compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra
forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período
de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de
que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão
da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega
de ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como
derivativos nelas lastreados.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações. Para mais informações, veja a seção “Fatores

de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou
a percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das Ações, após a conclusão da Oferta e o
período de Lock-up, poderá afetar negativamente o
preço de mercado das Ações no mercado secundário ou
a percepção dos investidores sobre a Companhia”, a
partir da página 89 deste Prospecto.

Rateio da Oferta de Varejo
Com Alocação Prioritária

Rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
entre Investidores da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária
que tenham apresentado Pedido de Reserva.

39

Rateio da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária

Rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
entre Investidores Sem Alocação Prioritária que tenham
apresentado Pedido de Reserva.

Rateio da Oferta do Segmento Rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Private Com Alocação
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
Prioritária
entre Investidores do Segmento Private Com Alocação
Prioritária que tenham apresentado Pedido de Reserva.
Rateio da Oferta do Segmento Rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Private Sem Alocação
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
Prioritária
entre Investidores do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária que tenham apresentado Pedido de Reserva.
Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta
de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta
do Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00.

Valor Total da Oferta

R$467.823.455,85, considerando o Preço por Ação (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$1.300.632.855,65, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 11.482.979 ações ordinárias nominativas, escriturais e
sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
R$6.300.632.855,65, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço e a
quantidade de Ações a serem emitidas, bem como demais condições de subscrição/integralização
dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas
da Companhia.
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, considerando os
efeitos da eventual subscrição acima.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação das Ações Suplementares e
das Ações Adicionais:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade
Valor

Após a Oferta(1)
Quantidade
Valor(2)(3)

Ordinárias .................................

11.482.979
11.482.979

22.520.733
22.520.733

Total ......................................
(1)
(2)
(3)

1.300.632.856
1.300.632.856

1.768.456.312
1.768.456.312

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.
Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade
Valor

Após a Oferta(1)
Quantidade
Valor(2)(3)

Ordinárias .................................

11.482.979
11.482.979

26.187.881
26.187.881

Total ......................................
(1)
(2)
(3)

1.300.632.856
1.300.632.856

1.932.194.470
1.932.194.470

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.
Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Suplementares e sem considerar a colocação das Ações Adicionais:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)
(3)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor
11.482.979
11.482.979

1.300.632.856
1.300.632.856

Após a Oferta(1)
Quantidade
Valor(2)(3)
24.092.368
24.092.368

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.
Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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1.838.629.814
1.838.629.814

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação das Ações Suplementares e
considerando a colocação integral das Ações Adicionais:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade
Valor

Após a Oferta(1)
Quantidade
Valor(2)(3)

Ordinárias .................................

11.482.979
11.482.979

24.616.246
24.616.246

Total ......................................
(1)
(2)
(3)

1.300.632.856
1.300.632.856

1.862.020.967
1.862.020.967

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.
Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais Acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais
de Ações e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação das Ações Suplementares e
das Ações Adicionais:
Acionistas
Pátria PE IV .............................
Brazilian PE IV .........................
Pátria Real Estate III ...............
Pátria Real Estate II .................
Alpha Co. ................................
Outros ....................................
Ações em Tesouraria ...............
Total ....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
5.840.223
128.964
3.685.571
1.352.407
453.412
–
22.402
11.482.979

50,86
1,12
32,10
11,78
3,95
–
0,20
100,00

Composição Após a Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
6.388.308
141.064
3.685.571
1.352.407
453.412
10.477.569
22.402
22.520.733

28,37
0,63
16,37
6,01
2,01
46,52
0,10
100,00

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Suplementares e sem considerar a colocação das Ações Adicionais:
Acionistas
Pátria PE IV ...............................
Brazilian PE IV ...........................
Pátria Real Estate III .................
Pátria Real Estate II ...................
Alpha Co. ..................................
Outros ....................................
Ações em Tesouraria ...............
Total ....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
5.840.223
128.964
3.685.571
1.352.407
453.412
–
22.402
11.482.979

50,86
1,12
32,10
11,78
3,95
–
0,20
100,00

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.
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Composição Após a Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
6.388.308
141.064
3.685.571
1.352.407
453.412
12.049.204
22.402
24.092.368

26,52
0,59
15,30
5,61
1,88
50,02
0,09
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação das Ações Suplementares e
considerando a colocação integral das Ações Adicionais:
Acionistas
Pátria PE IV ...............................
Brazilian PE IV ...........................
Pátria Real Estate III .................
Pátria Real Estate II ...................
Alpha Co. ..................................
Outros ....................................
Ações em Tesouraria ...............
Total ....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
5.840.223
128.964
3.685.571
1.352.407
453.412
–
22.402
11.482.979

50,86
1,12
32,10
11,78
3,95
–
0,20
100,00

Composição Após a Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
6.388.308
141.064
3.685.571
1.352.407
453.412
12.573.082
22.042
24.616.246

25,95
0,57
14,97
5,49
1,84
51,08
0,09
100,00

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral as Ações
Suplementares e das Ações Adicionais:
Acionistas
Pátria PE IV ...............................
Brazilian PE IV ...........................
Pátria Real Estate III .................
Pátria Real Estate II ...................
Alpha Co. ..................................
Outros ....................................
Ações em Tesouraria ...............
Total ....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
5.840.223
128.964
3.685.571
1.352.407
453.412
–
22.402
11.482.979

50,86
1,12
32,10
11,78
3,95
–
0,20
100,00

Composição Após a Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
6.388.308
141.064
3.685.571
1.352.407
453.412
14.144.717
22.402
26.187.881

24,39
0,54
14,07
5,16
1,73
54,01
0,09
100,00

Considerando o exercício do Bônus de Subscrição.

Eventual Redução da Participação Acionária dos Acionistas Controladores para
percentual menor do que 50% mais uma ação ordinária
Após a realização da Oferta, conforme descrito na seção “Principais acionistas e Administradores,
caso as Ações Adicionais e Ações Suplementare sejam colocadas, os Acionistas Controladores,
podem passar a deter aproximadamente 46% do capital social da Companhia. Apesar de
societariamente o controle da Companhia ser mantido, eventualmente tal diluição societária poderia
vir a ser interpretada como razão para vencimento antecipado de determinadas dívidas bancárias.
Nesse sentido, em preparação ao lançamento da Oferta, a Companhia obteve de seus credores as
autorizações necessárias para a realização da Oferta Pública nos termos propostos, de forma que
nenhum vencimento antecipado possa ser aventado por tais credores.
Características Gerais da Oferta

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 10.477.569 Ações, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM
400, com o Código ANBIMA, e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores
da Oferta, com a participação de determinadas Instituições Consorciadas.
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Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para 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, previstas no Securities
Act e nos 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; 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 ou não constituídos de acordo com as leis deste país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado 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, nos termos da
Lei 4.131, ou 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.
Exceto pelo registro a ser concedido pela CVM, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações nos
Estados Unidos da América e nem 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 divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade total de ações inicialmente ofertadas poderá, a critério da Companhia, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até
2.095.513 novas ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda
que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, a até
1.571.635 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo
preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização de preços das Ações. 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 dias contados do primeiro dia útil da data de início de
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 seja tomada em comum acordo entre o
Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de
Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Aprovações Societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado e a realização da
Oferta pela Companhia, mediante aumento de capital dentro do limite de capital autorizado previsto
em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus
termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 20 de julho de 2020, cuja ata foi devidamente registrada em 18 de agosto de 2020 perante a
JUCESP sob o nº 319.522/20-9, bem como publicada no Jornal “O Dia” e no DOESP em 15 de
setembro de 2020.
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O Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração, cuja ata será registrada na JUCESP e publicada no Jornal “O Dia” e no DOESP no dia
útil subsequente.
Preço por Ação
Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 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 elencada acima, exceto no caso de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo II
do Código ANBIMA e do item 16 do Ofício Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito acima.
O preço de subscrição 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) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento
de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações a serem subscritas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá 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 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, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de 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 Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente
canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá ter impacto adverso na formação do Preço
por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das Ações 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”, a partir da página 90 deste Prospecto Preliminar.
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Manitestação de Interesse
Em 9 de outubro de 2020, a Starboard, enviou uma carta para o Pátria PE IV manifestando o seu
interesse, em conjunto com um grupo de investidores por ela representado, em realizar um
investimento relevante na Companhia ao Preço por Ação, desde que dentro da Faixa de Preço por
Ação, condicionado à realização de investimento relevante por parte do Pátria PE IV. Na medida em
que não foi possível alcançar, até este momento, qualquer acordo acerca de eventual investimento
que a Starboard porventura venha a fazer no âmbito da Oferta, não há qualquer compromisso
firmado entre Starboard e Pátria PE IV para participação na Oferta, sendo que, caso Starboard
eventualmente apresente uma ordem de investimento na Oferta, tal ordem não estará sujeita a
valores mínimos ou máximos, nem a qualquer condição contratada com a Companhia ou com o
Pátria PE IV, devendo ser, portanto, considerada pela Companhia no Procedimento de Bookbuilding
sem qualquer prioridade em relação aos demais investidores da Oferta.
Reserva de Capital
Os recursos líquidos da Oferta Primária serão destinados à conta de capital social até o valor do
Preço por Ação que for correspondente ao valor patrimonial por ação de nossa emissão multiplicado
pelas Ações da Oferta Primária, e o valor remanescente de recursos líquidos da Oferta Primária será
destinado à nossa conta de reserva de capital.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de 10.477.569 Ações, representativas de, aproximadamente,
46,52% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação integral das Ações Suplementares, um montante de até 12.049.204 Ações,
representativas de, aproximadamente, 50,01% do capital social da Companhia, estarão em
circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares), um montante de até 12.573.082 Ações, representativas de,
aproximadamente, 51,08% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de até 14.144.717 Ações, representativas de, aproximadamente,
54,01% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta - Composição do Capital Social”, a partir da página 41 deste
Prospecto.
Quantidade, Montante e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos
líquidos oriundos da Oferta.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Companhia ...........

10.477.569
10.477.569

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

467.823.455,85
467.823.455,85

21.052.055,51
21.052.055,51

446.771.400,34
446.771.400,34

(R$)
Total ..................
(1)
(2)

(R$)

44,65
44,65

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Companhia ...........

12.573.082
12.573.082

44,65
44,65

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

561.388.111,30
561.388.111,30

25.262.465,01
25.262.465,01

536.125.646,29
536.125.646,29

(R$)
Total ..................
(1)
(2)

(R$)

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Companhia ...........

12.049.204
12.049.204

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

537.996.958,60
537.996.958,60

24.209.863,14
24.209.863,14

513.787.095,46
513.787.095,46

(R$)
Total ..................
(1)
(2)

(R$)

44,65
44,65

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Companhia ...........

14.144.717
14.144.717

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

631.561.614,05
631.561.614,05

28.420.272,63
28.420.272,63

603.141.341,42
603.141.341,42

(R$)
Total ..................
(1)
(2)

(R$)

44,65
44,65

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, B3 e ANBIMA relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia.
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:

Custos

Valor(1)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

(R$)
Comissão de Coordenação(2) ...............................
Comissão de Garantia Firme(3) ............................
Comissão de Colocação(4) ...................................
Remuneração de Incentivo(5) ..............................
Total de Comissões ......................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções...........
Taxa de Registro da CVM ...................................
Taxa de Registro da B3 ......................................
Taxa de Registro da ANBIMA..............................
Despesas com Advogados(6) ...............................
Despesas com Auditores ....................................
Outras despesas da Oferta(7)(8)............................
Total de Despesas(9) .....................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas ....
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Valor por
Ação

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)

(R$)

2.806.940,74
2.806.940,74
8.420.822,21
7.017.351,84
21.052.055,51

0,60
0,60
1,80
1,50
4,50

0,27
0,27
0,80
0,67
2,01

0,60
0,60
1,80
1,50
4,50

0,48

0,48

0,48

0,48

634.628,72
341.164,56
19.681,33
5.120.000,00
1.600.000,00
1.000.000,00
8.715.474,61
32.016.034,12

0,14
0,07
0,00
1,09
0,34
0,21
1,86
6,84

0,06
0,03
0,00
0,49
0,15
0,10
0,83
3,06

0,14
0,07
0,00
1,09
0,34
0,21
1,86
6,84

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da Remuneração Base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da quantidade total
de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Colocação composta de 60% da Remuneração Base.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, 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. A Comissão de
Incentivo é limitada a 1,50% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i) a quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço
por Ação.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, considerando a colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:

Custos

Valor(1)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

(R$)
Comissão de Coordenação(2) ...............................
Comissão de Garantia Firme(3) ............................
Comissão de Colocação(4) ...................................
Remuneração de Incentivo(5) ..............................
Total de Comissões ......................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções...........
Taxa de Registro da CVM ...................................
Taxa de Registro da B3 ......................................
Taxa de Registro da ANBIMA..............................
Despesas com Advogados(6) ...............................
Despesas com Auditores ....................................
Outras despesas da Oferta(7)(8)............................
Total de Despesas ........................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas ....
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

Valor por
Ação

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)

(R$)

4.420.931,21
3.368.328,67
11.157.588,54
9.473.424,21
28.420.272,63

0,70%
0,53%
1,77%
1,50%
4,50%

0,31
0,24
0,79
0,67
2,01

0,70%
0,53%
1,77%
1,50%
4,50%

3.035.480,14

0,48%

0,21

0,48%

634.628,72
354.087,33
26.569,80
5.120.000,00
1.600.000,00
1.000.000,00
8.735.285,85
40.191.038,63

0,10%
0,06%
0,00%
0,81%
0,25%
0,16%
1,38%
6,36%

0,04
0,03
0,00
0,36
0,11
0,07
0,62
2,84

0,10%
0,06%
0,00%
0,81%
0,25%
0,16%
1,38%
6,36%

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da Remuneração Base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Colocação composta de 60% da Remuneração Base.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, 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. A Comissão de
Incentivo é limitada a 1,50% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i) a quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço
por Ação.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.

Não há outra remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta (com
exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos decorrentes da atividade de
estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela descrita acima, bem como
não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
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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:
#

(1)

Eventos

Data(1)

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

14 de agosto de 2020

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar

09 de outubro de 2020

3.

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

13 de outubro de 2020

4.

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

19 de outubro de 2020

5.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

28 de outubro de 2020

6.

Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura de Prazo para
Desistência da Oferta e nova divulgação do Prospecto Preliminar

30 de outubro de 2020

7.

Encerramento do Período de Reserva

05 de novembro de 2020

8.

Encerramento do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais
Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

06 de novembro de 2020

9.

Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

09 de novembro de 2020

10.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

10 de novembro de 2020

11.

Data de Liquidação

11 de novembro de 2020

12.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

10 de dezembro de 2020

13.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

14 de dezembro de 2020

14.

Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

24 de dezembro de 2020

15.

Data de encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private

16.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

08 de janeiro de 2021
10 de maio de 2021

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia 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.

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações a partir da data da nova
disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais
somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de disponibilização de Aviso ao
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
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Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta, consulte as seções “Informações Sobre a Oferta - Procedimento da
Oferta”, “Informações Sobre a Oferta - Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta - Inadequação da Oferta”, deste Prospecto.
Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de
Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja o Aviso ao Mercado e a seção
“Informações Sobre a Oferta - Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, a partir da
página 64 deste Prospecto.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no
Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for
divulgado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Regime de Distribuição
A Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação, a ser celebrado entre a
Companhia, os Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente. Os
esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior,
serão realizados nos termos do Contrato de Colocação Internacional.
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definido abaixo), a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora
de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do
Contrato de Colocação Internacional, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a divulgação do
Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da
Oferta realizarão a colocação das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Adicionais, 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. Ainda, conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto
de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados abaixo, a partir da divulgação do
Anúncio de Início.
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Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para
a subscrição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas por parte dos Investidores
Não Institucionais e dos Investidores Institucionais Não será admitida distribuição
parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da
totalidade das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais
(conforme definidos abaixo) 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 serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados
da data da 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 não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta
venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever a totalidade das Ações no âmbito da Oferta”, a partir da página 81 deste
Prospecto Preliminar.
Público Alvo da Oferta
O público alvo da Oferta consiste em:
(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 e que não
sejam considerados investidores qualificados nos termos da regulamentação em vigor e/ou
Investidores Institucionais (conforme definido abaixo), em qualquer caso, residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva ou Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única
Instituição Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor
mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento
de R$1.000.000,00 e que obrigatoriamente se comprometam a não dispor das Ações que
subscreverem por um período de 45 dias;
(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 e que não
sejam considerados investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor e/ou
Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil,
que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados,
para esses investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo, mas que optarem por não se comprometer com o Lock-up da
Oferta de Varejo;
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(iii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 que sejam
considerados investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, e que não
sejam considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de
pedido de investimento de R$1.000.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de
R$10.000.000,00 e que obrigatoriamente se comprometam a não dispor das Ações que
subscreverem por um período de 60 dias;
(iv) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 que sejam
considerados investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, e que não sejam
considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede
no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados,
para esses investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
da Oferta do Segmento Private, mas que optarem por não se comprometer com o Lock-up da
Oferta do Segmento Private (“Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária” e, em
conjunto com os Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária, os “Investidores do
Segmento Private”). Os Investidores do Segmento Private, em conjunto com os Investidores de
Varejo, serão considerados os “Investidores Não Institucionais”; e
(v) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, que sejam
considerados investidores profissionais, nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso,
cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$10.000.000,00 e que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM que apresentem intenções
específicas e globais de investimentos, 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 profissionais nos termos da regulamentação da CVM,
inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de investimento, assim como os Investidores
Estrangeiros.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI,
da Instrução da 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 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
e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da 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.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações como
referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas; ou (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.
Procedimento de Distribuição da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas
distintas, quais sejam, (i) uma Oferta Não Institucional; e (ii) uma Oferta Institucional, conforme
descritas adiante, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, elaborarão um 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 e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, 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, em conformidade com o artigo
21 da Instrução CVM 400; 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 por pessoa designada pelo Coordenador Líder.
I.

Oferta Não Institucional

No contexto da Oferta Não Institucional, desde que haja demanda e considerando o esforço
mínimo de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, (i) o montante de, no
mínimo, 10% do total das Ações, e (ii) a exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, o montante de, no máximo, 30% do total das Ações, serão destinados prioritariamente à
colocação pública para Investidores Não Institucionais por meio de (i) uma Oferta de Varejo,
destinada aos Investidores de Varejo; (ii) uma Oferta do Segmento Private, destinada aos
Investidores do Segmento Private.
A Oferta Não Institucional será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem
solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico destinado à
subscrição de Ações, em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional junto
a uma única Instituição Consorciada, de acordo com as condições e procedimentos descritos abaixo.
Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo 10,00% e no máximo 28,5% das Ações, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, será destinado à colocação
pública para Investidores de Varejo, distribuído da seguinte forma:
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(i) Caso haja demanda de Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária (i) de até 8,00% do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a
8,00% do total das Ações, a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta
de Varejo Sem Alocação Prioritária (confome definido abaixo) tenha sido atendido, será definida
a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, nesse caso, haverá a incidência de Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária (conforme definido abaixo). Caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação
mínima reservada para a Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, o montante
máximo da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária poderá ser aumentado; e
(ii) Caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária (i) de até 2,00% do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a
2,00% do total das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver Rateio da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo).
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores de Varejo que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período compreendido
entre 19 de outubro 2020, inclusive, e 5 de novembro de 2020, inclusive, ou, no caso de
Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 19 de
outubro de 2020, inclusive, e 28 de outubro de 2020, inclusive, observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por
Ação.
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar
da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (d), (f), (g), (h), (i) e (k) abaixo,
observadas as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo
Com Alocação Prioritária deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de serem considerados Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária e não participarem da Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária;
(c) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo, mas não
possuem interesse em participar do Lock-up da Oferta de Varejo, deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva que desejam ser considerados Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária;
(d) os Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação
como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior
confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor
estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado;
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(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se
aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva que: (i) leiam
cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto; (ii)
verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de
Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta
e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (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 Consorciada;
(f) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;
(g) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade total de Ações
inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será vedada a colocação
de Ações aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
cancelados, com exceção àqueles Pedidos de Reserva que forem realizados durante o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Com
Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas conforme ordem de prioridade estabelecida neste Prospecto Preliminar;
ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária, será
realizado rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio da Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados da Data de Liquidação;
(i) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária
(conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, serão destinadas conforme ordem de prioridade estabelecida neste
Prospecto Preliminar; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso
haja Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(j) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor de Varejo, pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas para cada Investidor de Varejo (ajustada, se for o caso, em decorrência do
Rateio da Oferta de Varejo), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que,
em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido
de Reserva;
(k) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (j) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido
de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição
Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do
respectivo Investidor de Varejo; e
(l) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que
tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (k) acima.

Lock-up da Oferta de Varejo. Os Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária que subscreverem

Ações no âmbito da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária não poderão, pelo prazo de 45 dias
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais
Ações. Dessa forma, como condição para a sua participação na Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária, cada Investidor de Varejo Com Alocação Prioritária, ao realizar seu Pedido de Reserva,
estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais
Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim.
Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do prazo de 45 dias de Lock-up da Oferta de Varejo.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Com Alocação
Prioritária por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de restrição a
ele aplicável, e tendo em vista a impossibilidade das Ações subscritas no âmbito da Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia
ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores

do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up
da Oferta do Segmento Private e o Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta
ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após
a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, do Prospecto
Preliminar.
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Oferta do Segmento Private
O montante de no mínimo 1,5% e no máximo 20,00% do total das Ações, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, será destinado à colocação
pública no âmbito da oferta para Investidores do Segmento Private que realizarem seus
investimentos de forma direta, sendo certo que:
(i) Caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária (i) de até
1,00 do total das Ações, tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida;
e (ii) superior a 1,00% do total das Ações, a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária (confome definido
abaixo) tenha sido atendido, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que, nesse caso, haverá a incidência de
Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária (conforme definido abaixo).
Caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do
Segmento Private Com Alocação Prioritária, poderá haver a realocação das Ações
remanescentes da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária também para a Oferta
de Varejo Com Alocação Prioritária (conforme definida acima); e
(ii) Caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária (i) de até
0,5% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii)
superior a 0,5% do total das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo).
A Oferta do Segmento Private será realizada exclusivamente junto a Investidores do Segmento
Private que realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o
Período de Reserva, ou, no caso de Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas
Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas neste Prospecto Preliminar,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private, nas
condições descritas abaixo:
Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Os Investidores do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos
de Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, cada um dos
Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido
de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo
disposto nas alíneas (c), (d), (f), (g), (h) e (i), observadas as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
do Segmento Private Com Alocação Prioritária deverão, necessariamente, indicar no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta do Segmento Private, sob pena de
serem considerados Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária e não
participarem da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária;
(c) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta do Segmento Private,
mas não possuem interesse em participar do Lock-up da Oferta do Segmento Private, deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser considerados Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária;
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(d) os Investidores do Segmento Private que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de
Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja
fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor do Segmento Private, o
respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores
do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private interessados na realização de Pedidos de
Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do
Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o
seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em
conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (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 Consorciada;
(f) os Investidores do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de
seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo
e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private;
(g) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será vedada a colocação
de Ações aos Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos de Reserva que forem
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private Com Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta
do Segmento Private Com Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do Segmento Private
Com Alocação Prioritária, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores de Varejo, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas
conforme ordem de prioridade estabelecida neste Aviso ao Mercado, podendo também ser
destinadas à Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à
Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos
Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. Caso haja Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, os
valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(i) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à
Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo), sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação
Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas conforme ordem
de prioridade estabelecida neste Aviso ao Mercado; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à
Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
Data de Liquidação;
(j) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor do Segmento Private pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na
sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio do Segmento Private), o Preço
por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do
investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(k) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor do Segmento Private que tenha realizado
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (j) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento
automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir
a liquidação por parte do respectivo Investidor do Segmento Private; e
(l) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor do Segmento
Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (j) acima.

Lock-up Oferta do Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private que indicarem no
Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta do Segmento Private e

subscreverem Ações no âmbito da Oferta do Segmento Private não poderão, pelo prazo de 60 dias
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais
Ações. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do Segmento Private, cada
Investidor do Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente
de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida
pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais
Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 60
dias de Lock-up da Oferta do Segmento Private.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento
Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lockup da Oferta do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das
Ações subscritas no âmbito da Oferta do Segmento Private serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta,
tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores do Segmento
Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up da
Oferta do Segmento Private e o Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante

da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de
sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações”, do Prospecto Preliminar.
II.

Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos descritos acima, as Ações remanescentes
da Oferta serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou
máximo de investimento. Cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento, em valor
financeiro, durante o Procedimento de Bookbuilding, de acordo com as seguintes condições:
(a) 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
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o
disposto no Plano de Distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400,
melhor atendam ao objetivo da 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;
(b) até as 16h00 do dia útil imediatamente seguinte à data de disponibilização do Anúncio de
Início, os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu respectivo endereço
eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, sobre a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocada e o valor do respectivo investimento;
(c) a entrega das Ações deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante pagamento à vista,
em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do
Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao Investidor Institucional, de
acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação. A subscrição das Ações será
formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição, cujo modelo final foi previamente
apresentado à CVM e que informa o Investidor Institucional sobre o procedimento para a
entrega das Ações. 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/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos da Resolução CMN 4.373, da Instrução CVM 560 ou da Lei 4.131; e
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(d) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, sendo
permitida a colocação de Ações a Pessoas Vinculadas até o limite máximo de 20% do total de
Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas, não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente
canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá ter impacto adverso na formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das Ações 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”, do Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 05 de novembro de
2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 05 de maio de 2021,
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e financeira
da Oferta deverá ser realizada na Data de Liquidação, exceto com relação à distribuição de Ações
Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o 3º (terceiro) dia útil
contado Data de Liquidação das Ações Suplementares. As Ações 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 anunciada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, com data máxima para ocorrer em
05 de maio de 2021, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia 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.
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Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto
na seção “Informações Sobre a Oferta - Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação”, a partir da página 64 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 estabelecerão que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuar o pagamento
pelas Ações estará sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos
relevantes na Companhia 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 e pelos Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia assumirá 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 obrigará a Companhia 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 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 for
condenada 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”, a partir da página 91 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” a partir da página
72 deste Prospecto.
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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 Não Institucionais, 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% do preço inicialmente indicado,
considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% 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, os Investidores Não Institucionais poderão desistir de seus respectivos
Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de anúncio disponibilizado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, mesmos meios
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo
27 da Instrução CVM 400.
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 ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. Em tais casos, o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16h00 do 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 enviada pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
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 elencados acima.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos elencados acima
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, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os
valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada, 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 divulgação de comunicado ao mercado. A
rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do
artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos elencados acima, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da
comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
Informações sobre a 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 integralizar financeiramente as
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas, porém não liquidadas, no Brasil, 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 concedidos o registro da Oferta pela
CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o
Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá, 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, nos termos do Contrato de Colocação,
multiplicada pelo Preço por Ação e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas, no Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no
mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
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 divulgação do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização previstas no item 10 abaixo não estarão sujeitas a tais limites.
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,
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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Coordenador da Oferta

Quantidade

Percentual

(%)
Coordenador Líder ....................................................................
BTG Pactual .............................................................................
Itaú BBA ..................................................................................
XP ...........................................................................................
Total ...................................................................................

4.714.906
2.357.453
2.357.453
1.047.757
10.477.569

45,00
22,50
22,50
10,00
100,00

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
Estabilização de Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação e
dentro de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, que será
previamente aprovado pela CVM e pela B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, antes da
disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas 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 ordinárias de emissão 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 70 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia a contratação de instituição para desenvolver atividades
de formador de mercado, nos termos da Instrução nº384, de 17 de março de 2003. No
entanto, não houve contratação de formador de mercado.
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Violações das Normas de Conduta
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
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, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido, e a
Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações no prazo máximo de até 3
(três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada,
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii)
arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros cessantes, danos 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 ter suspenso, por um período de
seis meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de
quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem Pedidos de
Reserva, boletins de subscrição e contratos de compra e venda cancelados por força do
descredenciamento da Instituição Consorciada.
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 conferidos aos titulares de ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se
destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral;
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(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do capital social da Companhia, na proporção da sua participação no capital
social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, inciso
IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores, 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);
(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou por seus acionistas controladores, em caso de
cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das ações 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 da Companhia, de seus administradores e acionistas controladores
quanto ao poder de decisão destes;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
data de disponibilização do Anúncio de Início; e
(h) 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.
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 758 deste Prospecto.
Coordenador Adicional
Para fins do artigo 5°, inciso II, do Anexo II, do Código ANBIMA, o BTG Pactual é considerado
Coordenador Adicional no âmbito da Oferta, uma vez que a Companhia pretende utilizar montante
superior a 20% dos recursos líquidos que vier a receber na Oferta para amortizar/liquidar
determinadas dívidas que atualmente mantém com o Bradesco BBI e/ou com sociedades que
integram seu respectivo conglomerado econômico.
Para informações adicionais, veja as seções “Destinação dos Recursos”, “Relacionamento entre a
Companhia e os Coordenadores da Oferta”, “Operações Vinculadas à Oferta” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse

vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada
pela Companhia, direta ou indiretamente, à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com
determinados Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos
conglomerados econômicos”, nas páginas 96, 81, 95 e 94 deste Prospecto, respectivamente.
O Coordenador Adicional não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua condição
de Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia firme de
liquidação, colocação e, eventualmente, a remuneração de incentivo em razão de sua condição de
Coordenador da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição.
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Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da
Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página
47 deste Prospecto.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por
meio do qual a Companhia aderirá ao segmento especial do mercado de ações da B3 denominado
Novo Mercado, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, seus administradores e acionistas, inclusive o acionista controlador,
mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o
referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à disponibilização
do Anúncio de Início sob o código “AVLL3”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência, sobretudo nos itens “5. Política de gerenciamento de riscos e controles
internos”, “12. Assembleia geral e administração”, “13. Remuneração dos Administradores”, “16.
Transações com partes relacionadas”, “20. Política de negociação de valores mobiliários” e “21.
Política de divulgação de informações”. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações
na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas
atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações.
Acordos de Restrição à Venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus Acionistas Controladores e administradores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações, veja a seção “Fatores de

Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção de potencial venda,
de quantidades significativas das Ações, após a conclusão da Oferta e o período de
Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das Ações no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, a partir da página 89
deste Prospecto.

Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das Ações é o Banco Bradesco S.A.

69

Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em 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, 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 e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
Informações Adicionais
A 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, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e
“Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”, nas
páginas 87 e 21 e, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 344, antes de
tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
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
nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à
liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto e do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a
Companhia está exposta. 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 ou informações adicionais sobre a
Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização do Aviso ao Mercado, aos seguintes
endereços:
Companhia
Alphaville S.A.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 – 3º andar
CEP 05425-070 – São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Puppi
Tel.: +55 (11) 3030-5114
https://www.alphavilleurbanismo.com.br

70

Coordenadores da Oferta
Banco Bradesco BBI S.A. ou Coordenador Líder
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Alphaville
Urbanismo” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383 2000
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 de
Ações da Alphaville S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website acessar em "
Alphaville S.A.", clicar em "2020", em "Oferta Pública Inicial de Ações ". Em seguida, clicar no link
específico do Prospecto Preliminar).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871 4277
https://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta
Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias da
Alphaville S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de
São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br - neste website acessar “Central de Sistemas”
na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias/Secundárias”,
clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias/Secundárias em Análise”,
na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “Alphaville S.A.” e,
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-emandamento/, clicar em clicar em “Alphaville S.A.” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”).
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Links para 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
Alphaville S.A.
http://www.alphavilleurbanismo.com.br/ri (neste website, clicar em “Documentos da Oferta” e,
então, clicar em “Aviso ao Mercado").
Coordenadores da Oferta
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO
Alphaville Urbanismo” e, posteriormente, clicar no título do documento correspondente).
Banco BTG Pactual S.A.
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 de
Ações da Alphaville S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website acessar em "
Alphaville S.A.", clicar em "2020", em "Oferta Pública Inicial de Ações ". Em seguida, clicar no link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias da Alphaville S.A.” e,
então, clicar em “Aviso ao Mercado”).

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 (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 e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações
nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
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Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e
a Oferta, a Companhia e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes
deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações
constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, devendo ser desconsideradas
quaisquer informações divulgadas na mídia sobre a Companhia e a Oferta, incluindo
projeções futuras, que não constem dos Prospectos e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO 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” A PARTIR DAS PÁGINAS 21 E 87 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4.
FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, A
PARTIR DA PÁGINA 344 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES
DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM
SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 14 de agosto de 2020.
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 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 em 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, 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 e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
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.
O 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.
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 Follow-on 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.
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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.
BTG Pactual
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. associaramse 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).
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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.
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: follow-on 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, e da Alupar e,
da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. 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, BTG Pactual, Lojas Americanas, JHSF Participações, Irani
e Dimed, assim como do IPO da Mitre Realty, Ambipar e Estapar.
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Itaú BBA
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.
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.
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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.
XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos
em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado de capitais,
que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e
assessoria financeira.
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Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico”
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 (dois milhões, trezentos e
sessenta mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede,
totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro,
Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.

Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI.
Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma
equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de
equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores.
Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como
assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura
societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de
R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de
R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de
reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on
de Unidas no valor de R$1.837 milhões.
Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on
da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on
da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO
da Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da
Aura Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on
de Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo
Soma no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos
no valor de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1.027 milhões; IPO da Melnick Even no
valor de R$621 milhões.
Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda
variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total
de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
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Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação
de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Memorando Preliminar, além das relações decorrentes da Oferta Restrita, o
Coordenador Líder e as demais sociedades integrantes de seu grupo econômico possuem o
seguinte relacionamento com a Companhia e demais sociedades de seu grupo econômico:
•

Operação de debêntures no valor de R$800.000.000,00, com saldo devedor de
R$630.046.243,00 desembolsado em outubro de 2013 e com vencimento em dezembro de
2025. Taxa de CDI + 3,05%aa.

•

Folha de pagamentos 100% Bradesco com 400 funcionários e volume de R$2.188.250,00.

•

R$20.000,00/mês de cartão de crédito corporativo.

•

Cobrança com volume de R$8.000.000,00 em 2020.

•

Captação média de R$4.000.000,00 no ano de 2020.

•

ROA de 2,20% em 2020.

Sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder eventualmente possuem ações
ordinárias de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimentos administrados
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços
e condições de mercado – em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não
atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia.
A Companhia e/ou suas sociedades controladas e coligadas poderão vir a contratar, no futuro, o
Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico para prestação de serviços
financeiros, incluindo assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de
operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e
negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da
Companhia. Além disso, o Coordenador Líder, no curso normal dos seus negócios e a taxas e condições
de mercado, poderá prestar serviços ou financiar direta ou indiretamente parte ou totalidade dos
recursos a serem utilizados por quaisquer eventuais investidores interessados em adquirir ações de
emissão da Companhia privadamente ou por meio de uma oferta pública de aquisição.
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O Coordenador Líder e/ou outras sociedades integrantes de seu grupo 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 (operações de total return swap). O Coordenador
Líder e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico pode(m) adquirir ações ordinárias da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a
demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta Restrita, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante a Oferta Restrita. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta Restrita 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 de emissão da Companhia” deste Memorando Preliminar.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade integrante de seu grupo 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 Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade integrante de seu grupo econômico poderão: (i) executar atividade de estabilização; (ii)
alienar total ou parcialmente Ações para efetivar a Garantia Firme de Liquidação; (iii) negociar por
conta e ordem de terceiros ou administrar de forma discricionária carteiras suas, podendo mediante
a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (iv) realizar operações claramente destinadas a
acompanhar índice de ações, certificado ou recibo de valores mobiliários; (v) realizar operações
destinadas a proteger posições assumidas em derivativos contratados com terceiros; (vi) realizar
operações como formador de mercado (vii) 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 nas ações de emissão da
Companhia; e (viii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta Restrita decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
Com exceção daquilo expressamente mencionado nesta seção do Memorando Preliminar, nos
últimos 12 meses, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade integrante de seu grupo
econômico não participaram em: (i) ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia ou por suas controladas e coligadas; e (ii) operações relevantes de financiamento, ou
reestruturações societárias envolvendo a Companhia ou suas controladas e coligadas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Restrita, conforme prevista na seção
“Informações Relativas à Oferta Restrita – Custos de Distribuição” deste Memorando Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou
quaisquer sociedades integrantes de seu grupo econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta Restrita. Ainda, a Companhia declara
que não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou
qualquer sociedade integrante de seu grupo econômico
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Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico,
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
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 financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações preferenciais) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o BTG Pactual 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
nas ações 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 e venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O BTG Pactual e/ou sociedades do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
BTG Pactual ou sociedade de seu conglomerado financeiro podem subscrever Ações na Oferta
como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço
das Ações 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 “Custos
de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga
pela Companhia ao BTG Pactual ou 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 oriundos da estabilização do
preço das Ações.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
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Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
sociedades do seu grupo econômico, possui o seguinte relacionamento comercial relevante com a
Companhia e/ou sociedades do seu grupo econômico, conforme indicado abaixo:
•

Prestação de serviços de contas a pagar e contas a receber com data de início em setembro
de 1996, bem como serviços de cash management e processamento de pagamentos para a
Companhia e sociedades pertencentes ao seu grupo econômico por prazo indeterminado, no
valor médio mensal de R$180 milhões e tarifas bancárias entre R$1,70 e R$18,00. Tal
prestação de serviços não conta com qualquer garantia;

Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a Companhia e/ou sociedades de seu
grupo econômico não possui, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento relevante com o
Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro. Entretanto, a Companhia
contratou e poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras usuais, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
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 das suas atividades.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) 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, ações
ordinárias ou ações preferenciais 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.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do grupo econômico do Itaú BBA e fundos
de investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo econômico
eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, sendo que: (i) em nenhum caso tais
negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram nos últimos 12
meses, 5% do nosso capital social; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de
valores a preços e condições de mercado.
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 como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações 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 subscrever Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações 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.
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O Itaú BBA e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.

Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente desta Oferta, a Companhia não
possui qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico. Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
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 das suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, a XP 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, ações
ordinárias ou ações preferenciais 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.
Adicionalmente, a XP e/ou sociedades integrantes do grupo econômico da XP e fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo econômico
eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, sendo que: (i) em nenhum caso tais
negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram nos últimos 12
meses, 5% do nosso capital social; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de
valores a preços e condições de mercado.
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A XP e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com
as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). A XP
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações 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.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da
presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia aa XP e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.

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, investidores em potencial 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 Relativos à Companhia” a partir da
página 21 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 344 e as demonstrações financeiras e informações trimestrais
referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, anexas este Prospecto a partir
das páginas 157 e 249, respectivamente.
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, dos
fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos 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 atualmente não conhecidas pela
Companhia, ou que atualmente consideram 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 ordinárias 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 da Companhia.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID19), 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 (COVID19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a MERS e a 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 nas 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.
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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 ordinárias de emissão da Companhia 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 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, 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 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. Como exemplo, em 31
de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente, R$4,8
trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões durante o ano de 2018. O
mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez principais
ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de mercado da B3
em 31 de dezembro de 2019, enquanto a New York Stock Exchange teve uma capitalização de
mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e um volume diário
médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.
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 ordinárias de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Ações pode ser
negativamente impactado.

Riscos relacionados à situação da economia global e brasileiras poderão afetar a
percepção do risco no Brasil e 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. Embora a conjuntura
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, 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, tal como a recente tensão política entre Estados Unidos e Irã e o surto de
coronavírus na China e na Europa.
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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.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das
Ações no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, seus Acionistas Controladores e Administradores celebrarão acordos de restrição à
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o
período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não oferecer,
vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de
compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou
indiretamente, a totalidade das Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as Ações detidas pelos Administradores da Companhia
estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma
possível venda de um número substancial de Ações pode afetar adversamente o valor de mercado
das Ações. Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de
Restrição à Venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)” a partir da página 69 deste Prospecto.

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 ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de
emissão pública ou privada de Ações ou valores mobiliários conversíveis em Ações 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 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
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 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.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de

Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas

Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das Ações no mercado secundário.

A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a opção de
desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais, o que poderá
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto é meramente indicativa e, conforme
expressamente previsto neste Prospecto, 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% do valor máximo da Faixa Indicativa,
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que possibilitará a
opção de desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais no âmbito da
Oferta Não Institucional. 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 na
ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.

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, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever a totalidade das Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta de subscrição e integralização/aquisição das Ações (considerando as Ações Adicionais,
mas sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido subscritas, porém não
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação. 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 inicialmente ofertadas não sejam integralmente subscritas 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 “Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta”, a partir da página 64 deste Prospecto.
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Investidores que subscreverem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no
valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreveram Ações por meio da Oferta poderão
receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações na
Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de 29,71%. Para mais
informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, a partir da página
99 deste Prospecto.

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 inicialmente primária 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 é 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 os
indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia também presta diversas declarações e garantias relacionadas aos seus negócios e,
em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a
Companhia 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. Uma eventual condenação da Companhia em um processo
no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda,
se envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventual descumprimento por quaisquer 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 contratos de compra e venda feitos perante as 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, emissão de
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM
400, Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva 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 mais informações, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta - Violações de Norma de Conduta”, a partir da página 67 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 e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com
derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência (incluindo operações de total
return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400,
e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para
os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos Acionistas
Controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas
titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, os Acionistas Controladores continuarão detendo
participações significativas na Companhia. Dessa forma, os atuais Acionistas Controladores, por
meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, continuará capaz de influenciar fortemente ou
efetivamente exercer o poder de controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de
maneira divergente em relação aos interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias
de emissão da Companhia.
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Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das Ações, na medida em que parte de suas remunerações poderá vir a ser
baseadas em Ações, em decorrência do Plano de Ações Diferidas.
Os Administradores são beneficiários do Plano de Ações Diferidas, nos termos do qual os potenciais
ganhos para os beneficiários estão vinculados a valorização do preço das Ações no mercado. O fato
de uma parcela significativa da remuneração dos Administradores poder vir a ser ligada ao
desempenho de mercado das Ações pode levá-los a conduzir suas atividades com maior foco na
geração de resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos demais
acionistas da Companhia que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais
informações sobre o Plano de Ações Diferidas, veja a seção “Diluição”, a partir da página 99 deste
Prospecto e o item “13.4. Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração
e Diretoria Estatutária” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 660
deste Prospecto.

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas
sobre a Oferta, a Companhia ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar
questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia ou os Coordenadores da
Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto ou do Formulário de
Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a disponibilização 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 ou dos Coordenadores da
Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.

Os Investidores da Oferta do Segmento Private e os Investidores da Oferta de Varejo
que se comprometerem a observar o Lock-up da Oferta do Segmento Private e o Lockup da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores da Oferta do Segmento Private e os Investidores da Oferta de Varejo devem se
comprometer, observadas as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme
aplicável, durante o período de 60 (sessenta) e 45 (quarenta e cinco) dias, respectivamente,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar
em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
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Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de
Varejo e/ou os Investidores da Oferta do Segmento Private por quaisquer motivos venham a
precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo e/ou período de Lock-up da
Oferta do Segmento Private aplicáveis e tendo em vista a impossibilidade das ações da Oferta de
Varejo e das ações da Oferta do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas,
dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais
restrições poderão causar-lhes perdas.

Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
ferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia,
direta ou indiretamente, à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com
determinados Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seus
respectivos conglomerados econômicos.
Durante o processo de tomada da decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores
devem levar em consideração a existência de um potencial conflito de interesse relacionado à
participação de determinados Coordenadores da Oferta, tendo em vista que a Companhia poderá
destinar parte dos recursos da Oferta para liquidar ou amortizar dívidas contratadas junto ao
Bradesco BBI e/ou a sociedades de seu respectivo conglomerado econômico, conforme descritos na
seção “Destinação dos Recursos”, na página 96 deste Prospecto.
Dessa forma, o fato de o Bradesco BBI atuar como Coordenador Líder pode gerar situações de
conflito de interesse, impactando a condução dos trabalhos relativos à distribuição e aos esforços
de colocação das Ações no contexto da Oferta.
Para mais informações, veja as seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta”, “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas páginas 81, 95 e 96
deste Prospecto, respectivamente.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 96 deste Prospecto, a
Companhia utilizará parte dos recursos oriundos da Oferta para pagamento das suas principais
dívidas com seus atuais credores descritas no item 10.1(f) do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto, incluindo dívidas com o Bradesco BBI e/ou sociedades pertencentes ao seu
respectivo conglomerado econômico.
Abaixo estão descritas as principais dívidas da Companhia, incluindo de suas subsidiárias, que
poderão ser objeto de pagamentos com recursos da Oferta das quais consta como credor o
Bradesco BBI e/ou sociedades de seu respectivo conglomerado econômico. Em 30 de junho de
2020, o saldo em aberto destas operações, quando consideradas em conjunto, representava
R$628.900.000.
Contrato
Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Pública de Debêntures Simples Não
Conversíveis em Ações da Primeira Emissão
de Alphaville Urbanismo S.A. .........................

Vencimento

Taxa de Juros

Valor a Pagar

2025

CDI + 3,05% aa

R$628.900.000
R$628.900.000

Total ..............................................................................................................................

À exceção das operações descritas acima, não há qualquer outra transação financeira da
Companhia, ou de subsidiárias da Companhia, relacionada com os Coordenadores da Oferta, ou
com sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos, que sejam vinculadas à Oferta.
Para mais informações, vide seção “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta”, a partir da página 81 deste Prospecto.
Embora, no entendimento do Bradesco BBI, não haja qualquer conflito de interesse decorrente da
participação do Bradesco BBI na Oferta, tampouco da utilização pela Companhia dos recursos
provenientes da Oferta para o eventual pagamento das operações listadas acima, a participação do
Bradesco BBI na Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse, conforme descrito na
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta
podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta
poderá ser destinada pela Companhia, direta ou indiretamente, à liquidação ou à amortização de
dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram
seus respectivos conglomerados econômicos”, na página 94 deste Prospecto.
Tendo em vista que o montante destinado à amortização ou à liquidação de quaisquer das suas
principais dívidas com seus atuais credores, conforme descritas no item 10.1(f) do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, pode incluir dívidas com o Bradesco BBI e/ou
sociedades de seu respectivo conglomerado econômico em montante superior a 20% dos recursos
totais captados na Oferta, houve necessidade de contratação do Coordenador Adicional, nos termos
do artigo 5°, inciso II, do Anexo II, do Código ANBIMA.
Para informações adicionais, veja as seções “Relacionamento entre a Companhia e os
Coordenadores da Oferta”, “Destinação dos Recursos” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia, direta ou
indiretamente, à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados
Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos conglomerados
econômicos”, constantes das páginas 81, 96 e 94 deste Prospecto, respectivamente.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o ponto média do Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos captados com a Oferta serão de, aproximadamente
R$435.807.421,73, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito 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 47 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) pagamento de
contratos financeiros; (ii) investimentos e capital de giro relativo à plataforma de casas; e (iii)
despesas administrativas, de vendas e gerais.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta:
Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

Destinação

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

(em R$)
Pagamento de Contratos Financeiros(4) .............................................
Investimentos e capital de giro relativo à plataforma de casas(5) .........

40,00
10,00

174.322.968,69
43.580.742,17

Total ..........................................................................................

50,00
100,00

217.903.710,87
435.807.421,73

Despesas Administrativas, de Vendas e Gerais e outros relativo a
capital de giro(6)............................................................................

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Suplementares.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Pagamento antecipado de Contratos Financeiros”,
abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Investimentos e capital de giro relativo à plataforma de
casas”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Despesas Administrativas, de Vendas e Gerais e outros
relacionados a capital de giro”, abaixo.

Pagamento antecipado de Contratos Financeiros
Parcela correspondente a 40,00% dos recursos líquidos da Oferta para realizar o pagamento
antecipado dos contratos financeiros com seus atuais credores, descritas no item 10.1(f) de seu
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, incluindo dívidas com o Bradesco BBI,
e/ou sociedades pertencentes ao seu respectivo conglomerado econômico. Para informações
detalhadas sobre o endividamento e as principais dívidas da Companhia, incluindo prazos e taxa de
juros, vide item 10.1(f) do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar. Para mais
informações, veja as seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”,
“Operações Vinculadas à Oferta” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –

Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma
vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia, direta ou
indiretamente, à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados
Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos conglomerados
econômicos”, nas páginas 78, 95 e 94.
Investimentos e capital de giro relativo à plataforma de casas
A companhia pretende usar parte dos recursos captados na oferta para (i) investimentos em
software, pesquisas, despesas administrativas, de vendas e gerais e (ii) capital de giro para
construção de casas. Com isso, a Companhia espera acelerar o crescimento da plataforma de casas
e aumentar, ganhando mercado e solidificando a marca nessa nova unidade de negócio.
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Despesas Administrativas, de Vendas e Gerais e outros relacionados a capital de giro
Por fim, o aumento do volume de lançamentos anuais exigirá recursos adicionais da Companhia
para fazer frente às 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 do setor administrativo da Companhia precisará de recursos
adicionais para que sua estrutura corporativa seja condizente ao volume de atividades operacionais
que serão desenvolvidas pela Companhia.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta 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 quando de sua efetiva utilização.
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.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta Primária em R$10 milhões.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta na situação patrimonial da
Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 98 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos e debêntures consolidados (circulante e não circulante), obrigações com acionistas
(consolidado) e patrimônio líquido (consolidado) da Companhia em 30 de junho de 2020, indicando
a: (i) situação real em 30 de junho de 2020; (ii) posição ajustada considerando o recebimento dos
recursos líquidos provenientes da Oferta, integralmente primárias, estimados em aproximadamente
R$435,8 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$44,65; e (iii) posição ajustada adicionalmente
considerando o exercício do bônus de subscrição (obrigações com acionistas) no valor de
R$52,4 milhões. Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções
“3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir das páginas 331 e 573 deste Prospecto, respectivamente.

Efetivo

Em 30 de junho de 2020
Ajustado
para refletir o
Bônus de
Ajustado pós
Subscrição(2)
oferta(1)

(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos (circulante) .........................
Debêntures (circulante) .....................................................
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ...................
Debêntures (não circulante) ...............................................
Obrigações com acionistas .................................................
Patrimônio Líquido......................................................

68.580
19.741
75.781
820.973
52.410
270.951
1.308.436

Capitalização Total(3)...................................................
(1)

(2)
(3)

68.580
19.741
75.781
820.973
52.410
706.758
1.744.243

68.580
19.741
75.781
820.973
759.168
1.744.243

Ajustado para refletir o recebimento de R$435,8 milhões em recursos líquidos estimados da oferta, com base no preço por ação de
R$44,65 (o ponto média do Faixa Indicativa), após a dedução das comissões, taxas e outras despesas de oferta relacionadas com
Companhia.
Conforme ajustado pós oferta e para refletir o exercício do bônus de subscrição.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), debentures consolidados
(circulante e não circulante), das obrigações com acionistas consolidado e do patrimônio líquido consolidado. Ressalta-se que esta
definição pode variar de acordo com outras companhias.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da
Companhia e a capitalização total em R$9,9 milhões, após a dedução das comissões e despesas
estimadas.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participaram da Oferta sofreram diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$270,9 milhões e o
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$23,60. Os referidos valores
patrimoniais por ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido
pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Considerando apenas as Ações inicialmente ofertadas, com base no Preço por Ação de R$44,65, e
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o
patrimônio líquido da Companhia passará a ser de R$759,2 milhões, representando um valor
patrimonial de R$31,28 por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significa um aumento
imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$7,79 para os acionistas existentes e
uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$13,27 para os novos
investidores que subscreveram Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a diferença
entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil por ação
ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões de
distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição”, página 47 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, considerando os impactos da realização da Oferta:
Após a Oferta Primária

(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ..............................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 30 de junho de 2020 ................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2020 ajustado para refletir os
grupamentos das ações e a Oferta .................................................................................
Aumento do Valor Contábil Patrimonial Líquido por Ação Atribuído aos Atuais Acionistas .......
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(2) ..........
Percentual de diluição dos novos investidores(3) .....................................................
(1)
(2)

(3)

R$44,65
R$23,60
R$31,38
R$7,79
R$13,27
29,71%

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um acréscimo (diminuição), após
a conclusão da Oferta, (i) em R$10,0 milhões no valor do patrimônio líquido contábil da
Companhia; (ii) em R$0,44 no valor do patrimônio líquido contábil por ação de emissão da
Companhia, considerando o grupamento das ações ordinárias aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 22 de setembro de 2020; (iii) na diluição do valor
patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$0,56 por Ação, assumindo que o
número de Ações estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações, e após deduzidas as
comissões e despesas relativas à Oferta.
O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da
Companhia e foi fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento manifestadas por
Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito
do Procedimento de Bookbuilding. Para informações detalhadas sobre o procedimento de fixação
do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na
página 41 deste Prospecto.
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Plano de Ações Diferidas
Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2020, estabelecendo condições gerais do incentivo de
longo prazo a ser conferido aos administradores e empregados da Companhia e suas subsidiárias, a
critério do Conselho de Administração. O Plano confere aos beneficiários elegíveis o direito a
receber uma ação ordinária de emissão da Companhia em determinada data futura, condicionado
ao cumprimento de determinadas condições. O Plano estará limitado a uma quantidade máxima de
até 3% do total de ações da Companhia na data da publicação do Anúncio de Início da Oferta.
Para liquidação das ações diferidas, a Companhia poderá, nos termos da legislação aplicável,
transferir ao beneficiário ações de sua emissão mantidas em tesouraria. Alternativamente, a critério
do Conselho de Administração, o pagamento referente às ações diferidas poderá ser feito em
dinheiro, conforme o valor de mercado da aAção na data do pagamento. Dessa forma, o Plano não
implicará em diluição adicional aos atuais acionistas da Companhia ou aos novos acionistas.
Para maiores informações do Plano, vide item 13.4 do Formulário de Referência.
Bônus de Subscrição
Em 30 de junho de 2020, foi aprovada em assembleia geral da Companhia a emissão de dois bônus
de subscrição, conforme aditado em 30 de setembro de 2020.
O exercício do Bônus de Subscrição pelo seu titular está condicionado à conclusão satisfatória de
uma oferta pública inicial de distribuição de ações de emissão da Companhia, de modo que a
Companhia passe a ser listada para negociação na B3, a ser verificada mediante a publicação do
anúncio de início de distribuição, nos termos da Instrução CVM 400, que deverá ocorrer até a Data
Limite (“Condição”).
Mediante o cumprimento da Condição, os Bônus de Subscrição conferem a seus titulares, mediante
o seu exercício, o direito indivisível à subscrição de 560.185 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, de emissão da Companhia.
O preço de exercício de cada Bônus de Subscrição será de R$1,00, pela totalidade das ações por
ele representadas.
A Condição deverá ocorrer em até 5 anos da data de sua emissão (“Data Limite”). O Bônus expirará
mediante a ocorrência da Data Limite, ou 30 dias após o cumprimento da Condição, o que ocorrer
primeiro.
O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, assumindo o exercício da totalidade dos
Bônus de Subscrição, com base no patrimônio líquido da Companhia em 30 de junho de 2020
Após a Oferta Primária

(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1)...............................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de junho de 2020 .................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2020 Ajustado para Refletir os
grupamentos das ações, a Oferta e o exercício dos Bônus de Subscrição...........................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação atribuído aos atuais acionistas(2) .......
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(3)...........
Percentual de diluição dos novos investidores(4)......................................................
(1)
(2)
(3)

(4)

44,65
23,60
33,71
10,11
10,94
24,50

Com base no Preço por Ação de R$44,65, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Considera o grupamento das ações aprovado em 22 de setembro de 2020.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.
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Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Em 10 de agosto de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado o grupamento de
ações, na proporção de 38 (trinta e oito) ações para 1 (uma), passando o capital social a ser
representado por 68.897.877 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em 22 de setembro de 2020, foi realizada uma assembleia geral extraordinária da Companhia que
aprovou novo grupamento da totalidade das 68.897.877 ações ordinárias da Companhia, na
proporção de 6 ações para uma, passando o capital social a ser representado por 11.482.979 ações
ordinárias, distribuídas entre os seus acionistas na mesma proporção. Em consequência do
grupamento das ações ordinárias, o valor patrimonial de cada ação ordinária passou de R$3,93
para R$23,60.
Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, veja o item
“17.3. Informações sobre Desdobramentos, Grupamentos Bonificações de Ações” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
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ALPHAVILLE S.A.
CNPJ nº 16.811.931/0001-00
NIRE 35.300.442.296
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020
Data, Horário e Local: No dia [] de [] de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Alphaville
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra.
Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Os trabalhos foram presididos por [] e secretariados por [].
Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a fixação e justificativa do preço de emissão de ações da
Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária de Ações da Companhia, a ser 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 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais
normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, cuja realização foi
aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2020, que
compreenderá a distribuição pública primária de [•] ([•]) Ações (“Oferta”); (ii) aprovação do
aumento de capital em decorrência da Oferta; (iii) aprovação do prospecto definitivo e do final
offering memorandum; e (iv) autorização para que os diretores pratiquem todos os atos
necessários para conclusão da Oferta.
Deliberações: instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os
Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade:
(i)

aprovar o preço de R$ [•] ([•]) por Ação, no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”), o
qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento realizado pelos coordenadores da Oferta ("Procedimento de
Bookbuilding"), junto a investidores institucionais, em consonância com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por
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volume e preço) por Ação coletada junto a investidores institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço por
Ação é justificada na medida que o preço de mercado das Ações foi aferido de acordo
com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
investidores institucionais apresentaram suas intenções de investimento no contexto
da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações;
(ii)

aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do
capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a
emissão, em decorrência da Oferta, de [●] ([●]) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, ao preço de R$[●] ([●]) cada ação (“Preço por Ação”),
passando o capital social da Companhia de 2.618.119.346 (dois bilhões, seiscentos
e dezoito milhões, cento e dezenove mil, trezentas e quarenta e seis) ações
ordinárias, para [●] ([●]) ações ordinárias, com exclusão do direito de preferência dos
acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no
inciso I, do artigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do parágrafo
1º, artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. Do Preço por Ação de R$ [●] ([●] reais):
[(a) o valor de R$ [●] ([●] reais) será destinado à conta de capital social da Companhia,
totalizando a quantia de R$ [●] ([●] reais) em aumento do capital social; e (b) o valor
remanescente será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na
subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ [●] ([●] reais) destinada à reserva
de capital];

(iii)

aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na
Oferta; e

(iv)

autorizar que a diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos
os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para
tanto, a diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já,
tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização e
conclusão da Oferta, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou
fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar
quaisquer contratos, inclusive o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos
que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta.
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Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, [] de [] de 2020. Mesa: (aa) []– Presidente; e []. Conselheiros: (aa) [], [], [], []
e [].
A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.
São Paulo, [•] de [•] de 2020.

______________________________
[]
Presidente
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[]
Secretário
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com endereço na Avenida Presidente Juscelino
Kubitscheck, n° 1.309, 10° andar, CEP 04543-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
30.306.294/0002-26, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador
Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária
e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
ALPHAVILLE S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.811.931/0001-00
(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), sob a
coordenação do Coordenador Líder e do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), do BANCO
ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”) e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o
BTG Pactual e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise
dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos assessores legais
para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em fevereiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do
“Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações

Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, 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 da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de

Ações Ordinárias de Emissão da Alphaville S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;
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(D)

   



a Companhia disponibilizou os documentos que estes consideraram relevantes para a
Oferta, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre
a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e
coligadas;

(F)

conforme

informações

prestadas pela

Companhia,

a

Companhia

confirmou

ter

disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, todos
os documentos e prestado 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
(G)

a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do
Prospecto Preliminar e participará 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)

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
no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro da Companhia e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar 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 foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
02/2019/CVM/SRE, de 27 de fevereiro de 2019, com o “Código ANBIMA de Regulação e

Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
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”) ”, atualmente em vigor,
bem como as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e
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(iii)

   



o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades,
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes.
São Paulo, 09 de outubro de 2020.

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Nome:
Cargo:
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Cargo:



153

  
  



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

154

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

155

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

156

Private Equity AE
Investimentos e
Participações S.A
( atual denominação
Alphaville S.A.)
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 com relatório
dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

157

Conteúdo

Relatório da Administração
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Demonstrações Financeiras
Notas explicativas às demonstrações financeiras

158

Relatório da Administração 2019
Senhores Acionistas,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Alphaville S.A., atual
denominação social da Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. (”Alphaville” ou
“Companhia”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as
correspondentes Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos
auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Mensagem da Administração
A crise que atingiu a economia brasileira nos últimos anos e que afetou o setor imobiliário
nacional, impactou as atividades da Companhia, reduzindo as vendas de lotes e o volume de
lançamentos e aumentando inadimplência e distratos.
Diante desse cenário, a Administração da Alphaville adotou a estratégia em sua controlada
Alphaville Urbanismo SA (“AUSA”) de priorizar a geração de caixa operacional, a entrega das
obras em andamento e preservação da marca Alphaville, em detrimento da manutenção do
volume de lançamentos nos níveis pré-crise. Essas ações operacionais, que priorizaram os
compromissos com clientes e parceiros, aumentaram a necessidade de capital de terceiros e
foram as principais razões dos resultados negativos ocorridos nos últimos exercícios.
No ano de 2019, a controlada retomou lançamentos e iniciou um novo ciclo de crescimento.
Neste ano, a Companhia solidificou os aprendizados dos últimos anos, lançando através da
AUSA empreendimentos com limitada ou nenhuma exposição de caixa e implantando projetos
de excelência operacional nas principais etapas de desenvolvimento dos empreendimentos.
Foram quatro lançamentos ao longo do ano, em Uberlândia (MG), Montes Claros (MG), Eusébio
(região metropolitana de Fortaleza – CE) e Guarajuba (Litoral Norte de Salvador - BA), que
atingiram 67% de vendas do total lançado, comprovando o sucesso no processo de avaliação e
seleção de projetos para lançamento e retomando o patamar de velocidade de vendas no período
pré-crise econômica.
Além do sucesso da velocidade de vendas no lançamento, os quatro empreendimentos lançados
seguem a diretriz estratégica de preservação de caixa que limita a exposição máxima de capital
em cada empreendimento.
Em relação à excelência operacional, desde 2017 a Alphaville SA implementou em sua
controlada diversas iniciativas de eficiência para assegurar a finalização de todos os
empreendimentos já lançados com a reconhecida qualidade dos produtos “Alphaville” e com
maior controle de custos. Além disso, os processos de planejamento e controle das atividades
de seleção e aprovação de novas áreas, assim como das atividades comerciais e de BackOffice
foram revisitadas imprimindo maior eficiência na alocação dos recursos.
Do lado financeiro, a Companhia seguiu, através de sua controlada, acessando o mercado de
capitais conforme seu plano de financiamento e readequou seu perfil de dívida com duas
importantes operações: (i) alongamento de sua principal dívida, a 1ª emissão de debênture, com
a redução de 80% do vencimento entre 2019 e 2021; e (ii) a conversão em capital das debêntures
dos acionistas na AUSA com consequente reforço do patrimônio líquido.
Dessa forma, a Administração da Companhia entende que a Alphaville SA, por meio de sua
controlada AUSA, atravessou a maior crise econômica da história deste país reforçando a
credibilidade de sua marca, não somente no mercado de loteamentos, mas também no mercado
financeiro, e, sobretudo, com seus clientes. Foram mais de 90 empreendimentos e 40.000 lotes
entregues nos últimos 10 anos.
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Estamos confiantes que a Companhia está pronta para contribuir com a retomada do crescimento
econômico do país, investindo no desenvolvimento urbano e na qualidade de vida de todos os
brasileiros, e, ao mesmo tempo, consolidando sua liderança na indústria de loteamentos e na
rentabilidade e lucratividade do negócio.
Adicionalmente, frente à atual crise em decorrência da pandemia do coronavírus, a
Administração reforça seu compromisso em manter-se adotando as estratégias necessárias para
minimizar quaisquer riscos ou prejuízos que possam ser causados ao negócio, tanto do ponto
de vista financeiro, quanto operacional e de saúde e segurança de seus colaboradores.
Modelo de Negócios
O modelo de negócio adotado pela Companhia engloba seu envolvimento e atuação direta em
todas as etapas associadas ao desenvolvimento do empreendimento imobiliário, tais como: (i)
identificação de regiões estratégicas e com alto potencial de demanda e crescimento; (ii) busca
de terrenos que atendam às demandas do potencial projeto; (iii) negociação de contratos de
parceria com proprietários dos terrenos – os “terreneiros”; (iv) desenvolvimento do projeto e
obtenção de licenças, alvarás e autorizações relacionadas ao projeto; (v) contratação e gestão
das atividades de empreiteiros e/ou construtoras responsáveis pelas obras até a entrega para os
clientes; (vi) realização de marketing e vendas dos lotes do projeto; (vii) financiamento dos clientes e
gestão do relacionamento comercial e financeiro com os clientes até a quitação da compra e com
terreneiros e sócios até a finalização do empreendimento
A Alphaville é uma desenvolvedora de projetos imobiliários, concebendo e implantando projetos
de bairros planejados e condomínios fechados. Os projetos, na maioria das vezes, são
desenvolvidos em parceria com o proprietário, que contribui com o terreno, enquanto a Alphaville
é responsável pelos custos de desenvolvimento, construção e comercialização. A participação
da Alphaville nos projetos geralmente varia entre 60% a 70%.
Sob esse modelo, a Alphaville normalmente não realiza desembolso em dinheiro para aquisição
de terrenos. Após o lançamento do projeto, uma significativa parcela dos custos de
desenvolvimento é financiada pelas próprias vendas dos lotes, de forma que a exposição de caixa
também é reduzida na fase de obras. Esse modelo de baixa exposição de caixa gera taxas
internas de retorno sólidas para a Alphaville.
Landbank
O landbank da Companhia está distribuído em diversas regiões do país, sendo (i) 166 fases de
projetos distribuídos em 37 áreas metropolitanas; (ii) 127 fases de projetos distribuídos em 20
cidades “Top 50 – Cidades Mais Ricas” do país, de acordo com os dados da Urban Systems em
estudo realizado para a Companhia em janeiro de 2020; e (iii) 128 fases de projetos distribuídos
em 22 cidades “Top 50 – Cidades Mais Populosas” do país.
Linhas de Produtos
A linha de produtos da Companhia é composta por 3 tipos de empreendimentos:
•

“Alphaville”: empreendimentos compostos por lotes com no mínimo 360 m2, com foco em
clientes de alta renda (classe AA);

•

“Terras Alpha”: empreendimentos compostos por lotes com tamanho médio de 250 m2 a
360 m2, com foco em clientes de renda média-alta (classe A); e

•

“Jardim Alpha”: (produto em desenvolvimento) empreendimentos compostos por lotes com
tamanho médio de 200 m2 a 250 m2, com foco em clientes de renda média (classe B).

160

Modelo Financeiro
Historicamente, um projeto típico desenvolvido pela Companhia apresenta um fluxo de caixa que
pode ser visualizado no gráfico a seguir:

•
Desde a contratação da área até o pré-lançamento do projeto, os principais
gastos realizados pela Companhia são referentes a estudos, projetos e licenciamentos;
•
No pré-lançamento os gastos aumentam em função das despesas de marketing,
vendas e/ou impostos e taxas pagas aos órgãos municipais, estaduais e/ou federais e/ou
cartórios, entre outros;
•
Entre o lançamento e o início das obras, o fluxo de caixa do projeto fica positivo
em função dos recebimentos das parcelas pagas pelos clientes;
•
Durante o período de obras, o fluxo de caixa se inverte, podendo inclusive
demandar aporte de recursos pela Companhia, tendo o final da obra como ponto mínimo;
•
Após a entrega do empreendimento, o fluxo de caixa se inverte novamente em
função do término dos gastos com obras e a continuação dos recebimentos dos pagamentos dos
clientes.
Nos últimos 5 anos, a Companhia aperfeiçoou o seu modelo de negócios, sendo um dos pilares
fundamentais a redução da exposição de caixa no nível dos projetos, principalmente durante a
fase de obras.
Além disso, ao adotar como regra a constituição de alienação fiduciária em todas as suas novas
vendas de longo prazo, a Companhia tem experimentado expressiva redução da inadimplência
e de sua exposição a risco de crédito dos compradores de lotes.
Vale ressaltar que os contratos com alienação fiduciária têm inadimplência substancialmente
menor do que os contratos anteriormente utilizados pela Companhia, além de eliminar por
definitivo a possibilidade de distratar, uma vez que os lotes inadimplentes são leiloados, não
sendo passíveis de distrato.
Fundação Alphaville
Em 2000, a foi criada a “Fundação Alphaville”, instituição sem fins lucrativos, que é a base do
seu compromisso socioambiental, com o objetivo de estimular as comunidades nas quais a
Companhia atua. A Fundação Alphaville promove soluções para o desenvolvimento da
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população regional, implantando, por exemplo, cursos capacitantes para jovens e adultos
moradores da região onde determinado projeto é implantado. A Fundação Alphaville, presente
em 23 estados brasileiros, já soma mais de 240 projetos realizados, com impacto direto sobre
mais de 500 mil pessoas em todo o país, e tem contribuído ativamente para o desenvolvimento
de territórios mais resilientes – sempre por meio da construção coletiva, da inclusão
socioeconômica e da educação para sustentabilidade
Relacionamento com auditores independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº381/03, informamos que nossos auditores
independentes não prestaram serviços que não os relacionados à auditoria das Demonstrações
Financeiras. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes
assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade.
Declaração da Diretoria
A Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Agradecimentos
A Administração da Alphaville agradece aos acionistas, aos Conselheiros, aos clientes e
fornecedores, aos parceiros “terreneiros”, às instituições financeiras pelo apoio e confiança, e
aos seus colaboradores pela dedicação e empenho.
São Paulo, 13 de Agosto de 2020
A Administração.
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório
dos Auditores Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados,
Diretores da Alphaville S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Ruth Cardoso, 8501, 3º
andar, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.811.931/0001-00, com seu
Estatuto Social arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.300.442.296 (“Companhia”),
declaram que:
(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; e
(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
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-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2.362
-

355.934
-

-

-

-

TOTAL DO ATIVO

-

2.362

2.028
334

-

353.973
353.973

-

1.961

1.620
341

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

353.973

7
8
9

5.1
6
18.1
18.1
5.2

4.1
4.2
5.1
6
5.2

Nota
explicativa

Total do ativo não circulante

Investimentos em participações societárias
Imobilizado
Intangível

NÃO CIRCULANTE
Contas a receber
Lotes a comercializar LP
Dividendos a receber
Valores a receber de partes relacionadas
Outros créditos

Total do ativo circulante

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Lotes a comercializar
Demais contas a receber

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$ mil)

PRIVATE EQUITY AE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (Atual denominação Alphaville S.A.)

-

391.425
-

388.905

388.905
388.905

-

2.520

2.234
286

31/12/2017

2.226.035
(0)

1.417.488

28.526
30.689
514.081
573.296

571.139
235.044
3.211
731
34.067
844.192

808.547

23.087
37.024
209.529
481.333
57.574

2.578.421
(0)

1.546.954

30.299
5.793
523.693
559.785

683.923
252.886
3.093
17.315
29.952
987.169

1.031.467

13.310
62.408
234.312
669.333
52.104

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

2.999.026
-

1.862.223

39.140
8.664
532.321
580.125

971.843
251.897
2.543
18.867
36.948
1.282.098

1.136.803

45.712
117.896
434.318
482.189
56.688

31/12/2017

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Ganho/perda na diluição de participação em controlada
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da controladora
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos LP
Debêntures LP
Debêntures conversíveis
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aquisição de participações societárias
Provisão para demandas judiciais
Provisão para garantia
Obrigações com cessões de direitos creditórios LP
Outras obrigações LP
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Salários, encargos sociais, impostos e participações
Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
Repasses a efetuar a sócios incorporadores
Dividendos a pagar
Conta corrente SPE
Obrigações com cessões de direitos creditórios
Outras obrigações
Provisão para demandas judiciais
Provisão para perda de investimento
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16

5.1
15

13

10
11
11
14b

12
12a
18.1
18.1
5.1
15
13
7

10
11
15

Nota
explicativa

-

355.934
-

1.259.893
909.657
(1.936.742)
232.808
232.808

120.000
120.000

3.026
3
97
3.126

(0)

2.362
-

1.259.893
(1.445.331)
(185.438)
(185.438)

-

-

42
6
187.752
187.800

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

33
1

-

391.425
-

(868.502)
391.391
391.391

1.259.893

-

-

34

-

31/12/2017

(0)

2.226.035
0

1.259.893
909.657
(1.936.742)
232.808
304.877
537.685

93.482
828.142
23.297
105.617
22.957
53.405
90.672
1.217.572

57.465
18.455
95.683
36.281
70.123
39.257
1.529
731
36.230
84.443
30.582
470.779

0

2.578.421
0

1.259.893
(1.445.331)
(185.438)
(64.576)
(250.014)

130.463
581.962
1.287.159
23.404
84.785
25.400
45.250
76.669
2.255.092

86.058
137.904
97.725
47.233
44.535
32.965
1.953
56.079
68.891
573.343

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

2.999.026
5.998.052

(868.502)
391.391
192.010
583.401

1.259.893

122.042
660.000
939.151
128
23.629
42.891
28.562
70.899
80.954
1.968.256

447.369

92.582
41.763
84.329
53.742
48.525
31.876
2.263
71.940
20.349
-

31/12/2017

173
-

1.265.000
-

-

1.265.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Resultado líquido do exercício

Ganho/perda na diluição de participação em controlada

Aumento de capital dos não controladores

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Prejuízo líquido do exercício

Dividendos declarados

1.265.000

Ajuste de aplicação inicial do CPC 48/IFRS 9
Saldos Ajustado em 01 janeiro 2018

-

1.265.000

Capital social

1.265.000

Notas

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Aumento de Capital
Dividendos declarados
Prejuízo líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais - R$ mil)

(5.107)
-

-

(5.107)
-

-

(5.107)

(5.107)
-

-

(5.107)

Aumento de capital
proposto

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

909.657
-

909.657

-

-

-

-

-

-

Reserva de capital

Controladora

Private Equity AE Investimentos e Participacoes S.A. (Atual denominação Alphaville S.A.)

(1.936.742)
-

(491.411)

(1.445.331)
-

(548.096)

(28.733)
(897.235)

(868.502)
-

(575.956)

(292.546)

Prejuízos
acumulados

(491.411)
232.808
-

909.657

-

(185.438)
-

(548.096)

362.658

(28.733)

391.391
-

(575.956)

967.347

Total controladora

304.877
-

(331.826)

(909.657)

1.610.936

(64.576)
(0)

(242.762)

(1.510)

(12.314)
179.696

192.010
-

7.893
(4.761)
(255.677)

444.555

Participação de
acionistas não
controladores

537.685
-

(823.237)

-

1.610.936

(250.014)
(0)

(790.858)

(1.510)

(41.047)
542.354

583.401
-

7.893
(4.761)
(831.633)

1.411.902

Total
consolidado

174
(491.411)

Atribuível a:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(491.411)

Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos

2019
(491.411)

Nota
explicativa

Prejuizo do exercício

(Em milhares de Reais - R$ mil)

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Demonstração do resultado abrangente

Private Equity AE Investimentos e Participacoes S.A. (Atual denominação Alphaville S.A.)

(548.096)

(548.096)

(548.096)

2018

Controladora

(575.956)

(575.956)

(575.956)

2017

(491.411)
(331.826)

(823.237)

(823.237)

2019

(548.096)
(242.746)

(790.842)

(790.842)

2018

Consolidado

20

Custos operacionais
Desenvolvimento e venda de lotes

20
20
7
7
21

22
22

(Despesas)/receitas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial sobre investimentos
Amortização de mais valia
Outras (despesas) receitas operacionais
Prejuizo antes das receitas e despesas financeiras e do imposto de renda e contribuição social

Despesas financeiras
Receitas financeiras

Prejuízo bruto operacional

19

Nota
explicativa

Receita operacional líquida

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 e 2017.
(Em milhares de reais - R$ mil)

PRIVATE EQUITY AE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (Atual denominação Alphaville S.A.)

-

(548.096)

-

(491.411)

(491.411)

Prejuizo líquido do exercício

Prejuizo líquido atribuível:
aos acionistas controladores
aos acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Prejuízo básico por lote de mil ações - em reais

-

-

Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente
Despesa com imposto de renda e contribuição social diferido
Total de imposto de renda e contribuição social

(548.096)

(548.096)

(491.411)

Prejuizo antes do imposto de renda e contribuição social
14a
14a

(3)
119

(548.212)

(490.580)

-

-

-

(332)
(535.679)
(12.245)
44

-

-

-

Controladora
31/12/2018

(550)
(464.350)
(25.610)
(70)

31/12/2019

(3.034)
2.203

175

-

-

(575.956)

(575.956)

-

(575.956)

(3)
191

(576.144)

(99)
(409)
(546.405)
(29.235)
4

-

31/12/2017

(548.096)
(242.746)

(7,97)

(7,15)

(790.842)

(6.388)

(6.631)
243

(784.454)

(387.077)
10.343

(407.720)

(42.209)
(101.831)
(5.710)
(697)
(102.767)

(154.506)

(206.545)

52.039

Consolidado
31/12/2018

(491.411)
(331.826)

(823.237)

(2.023)

(2.023)
-

(821.214)

(402.493)
7.770

(426.491)

(38.951)
(81.432)
(5.930)
(700)
(144.204)

(155.274)

(319.474)

164.200

31/12/2019

-

(8,38)

(575.956)
(255.677)

(831.633)

3.385

(8.878)
12.263

(835.018)

(278.741)
10.380

(566.657)

(68.248)
(108.901)
(2.794)
(1.973)
(32.890)

351.851

(460.172)

108.321

31/12/2017

176
(12.245)
(288)
(12.533)
(535.560)
(535.679)
119
(548.093)
(548.093)

3
(548.096)
-

(462.147)
(464.350)
2.203
(488.377)
(488.377)

3.034
(491.411)
-

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 7)
Receitas financeiras (Nota 22)

Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos (Nota 20)
Impostos, taxas e contribuições
Juros (Nota 22)
Resultados retidos atribuível aos acionistas não controladores
Prejuízos absorvidos

(12.533)

(25.610)
(620)
(26.230)

(26.230)

-

Amortização de ágio sobre investimento
Outras
Valor adicionado líquido produzido pela entidade

Depreciação e amortização

-

-

-

Insumos adquiridos de terceiros
Custo de desenvolvimento e venda de lotes (Nota 20)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Nota 20)

Valor adicionado bruto

-

Controladora
2.018

-

2.019

Receitas
Venda de lotes (Nota 19)
Provisão para distratos (Nota 19)
Prestação de serviços (Nota 19)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 e 2017.
(Em milhares de reais - R$ mil)

-
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-

3
(575.956)

(575.953)

(575.953)

(546.214)
(546.405)
191

(29.235)
(504)
(29.739)

(29.739)

-

-

-

2.017

-

(384.963)
30.423
5.358
402.493
(331.826)
(491.411)

(384.963)

1.840
(5.930)
7.770

(153.136)
(16.761)
(700)
(135.675)
(386.803)

(233.667)

-

(358.653)
29.638
15.474
387.077
(242.746)
(548.096)

(358.653)

4.633
(5.710)
10.343

(130.455)
(13.469)
(697)
(116.289)
(363.286)

(232.831)

(293.956)
(248.753)
(45.203)

61.125
229.073
(171.129)
3.181

167.535
53.249
108.961
5.325
(401.202)
(358.643)
(42.559)

Consolidado
2.018

2.019

-

(505.098)
43.793
4.001
278.741
(255.677)
(575.956)

(505.098)

7.586
(2.794)
10.380

(168.219)
(13.733)
(1.973)
(152.513)
(512.684)

(344.465)

(460.172)
(418.433)
(41.739)

115.707
237.622
(124.458)
2.543

2.017

PRIVATE EQUITY AE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (Atual denominação Alphaville S.A.)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$ mil)

Controladora
2018

2019
Atividades operacionais
Prejuizos antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas/(receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização
Amortização de ágio sobre investimentos
Ajuste a valor presente
Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos
Provisão para perda em distratos
Provisão para garantia
Outras provisões
Provisão para demandas judiciais e compromissos
Provisão para perda na realização de estoques
Provisão para participação nos lucros
Provisão para perda sobre CRI
Provisão gastos com escrituração
Desconto financeiro na cessão de recebiveis
Baixas de Imobilizado
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 7)
Redução/(aumento) em ativos operacionais
Contas a receber
Lotes a comercializar
Demais contas a receber e outros
Aumento/(redução) em passivos operacionais
Adiantamento de clientes
Fornecedores
Salários, encargos sociais, impostos e participações
Outras obrigações
Operações com partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social pagos
Geração (utilização) de caixa e equivalentes de caixa nas
atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Aplicação em títulos e valores mobiliários
Resgate de títulos e valores mobiliários
Acréscimo de investimentos (Nota 7)
Dividendos recebidos
Geração (utilização) de caixa nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Aumento de capital
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
Perdão de dívida - juros
Cessão de direito ceditório
Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores
Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício (Nota 4.1)
No final do exercício (Nota 4.1)

(491.411)
25.610
3.026
-

(548.096)
12.245
(3)
-

2019

2017
(575.956)
29.235

-

-

1
-

464.350

535.679

546.405

-

(8)

(48)

(82)

(39)
91
-

9
6

33
-

1.619

(12)
(206)

(376)

Consolidado
2018

2017

(821.214)

(784.454)

(835.018)

16.761
36.586
(64.781)
358.005
(56.376)
7.887
145.376
1.891
(8.861)
641
(2.359)
8.277
14
5.930

13.469
17.326
318.163
43.506
6.894
(3)
118.142
33.267
13.189
9.895
13.701
10.223
5.710

13.733
41.764
192.145
124.458
8.262
(1)
34.068
22.278
9.227
7.800
2.826
16.435
3.527
2.794

236.782
168.065
(3.544)

428.955
(204.932)
(61.181)

164.609
114.410
(5.771)

25.588
(2.042)
(2.091)
(157.636)
15.735
(2.023)

(3.990)
13.396
(19.996)
(57.761)
(6.330)

11.508
(10.161)
(16.072)
(19.170)
(11.674)

(93.389)

(92.811)

(128.023)

(1.606)
(882.647)
908.032
(130.328)
-

(2.665)
(972.696)
1.028.184
3.900
-

(13.569)
(1.818.176)
1.717.732
593
-

(1.620)
(126.751)
-

-

18.363
-

(128.371)

-

-

(106.549)

56.723

(113.420)

120.000
4.724
124.724

-

-

50.000
405.749
(150.499)
(88.565)
4.724
(11.694)
209.715

249.600
(76.665)
(123.090)
(46.159)
3.686

530.310
(253.321)
(94.711)
(50.218)
(1.200)
130.860

9.777

(32.402)

(110.582)

13.310
23.087

45.712
13.310

156.294

(2.028)

2.028
-

(206)

2.234
2.028

177

(18.363)

(376)

2.610
2.234

45.712
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Private Equity AE Investimentos e Participações S.A., antigo nome da Alphaville S.A., veja
nota 28, (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 15 de maio
de 2012, com sede e foro na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, sala W, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
A Companhia tem como objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades,
empresárias ou não, ou fundos de investimentos, na qualidade de sócia, acionista, quotista, no
Brasil e/ou no exterior.
Em 09 de dezembro de 2013 a Companhia adquiriu a participação de 70% da Alphaville
Urbanismo S.A. (“AUSA”), passando a deter o controle da referida entidade, sendo os demais
30% de participação detidos pela ex-controladora Gafisa S.A. A Alphaville Urbanismo S.A.
(“AUSA”) tem como foco identificar, desenvolver e comercializar loteamentos residenciais
voltados para diversos públicos em todo o território brasileiro. A Companhia não possui outros
investimentos relevantes ou outras atividades, além do investimento na Alphaville Urbanismo
S.A.. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a Companhia e suas controladas
(conjuntamente referidas como ‘Grupo’).
Ao final do exercício de 2019, houve uma reorganização societária na controlada AUSA,
decorrente de resgate de ações, através do qual a Gafisa S.A. se retirou do grupo, conforme fato
relevante divulgado em 21 de outubro de 2019, e da conversão de debentures conversíveis detidas
por veículos de investimentos do Pátria Investimento, acionistas da Companhia, de modo que no
encerramento do exercício de 2019 a Companhia detinha 48,22% da controlada, e os não
controladores detinham 51,78%

2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais
práticas contábeis
BASE DE ELABORAÇÃO
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu em prejuízo de R$ 491
milhões (R$ 548 milhões em 2018 e R$ 576 milhões em 2017), totalizando prejuízos acumulados
de R$ 1.936 milhões (R$ 1.445 milhões em 2018 e 869 milhões em 2017), decorrente
basicamente da sua sua controlada AUSA que incorreu em prejuízo de R$774 milhões (R$ 755
milhões em 2018 e R$ 764 milhões em 2017), totalizando R$2.170 milhões (R$ 1.397 milhões
em 2018 e R$ 578 milhões em 2017) de prejuízos acumulados. O prejuízo da controlada AUSA
decorre substancialmente do volume de vendas inferior ao custo de carregamento das dividas e
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despesas gerais e administrativas, necessárias para o desenvolvimento dos seus negócios. Essa
situação levanta a necessidade da Administração efetuar uma avaliação da capacidade da
Companhia e suas controladas continuarem gerando fluxo de caixa suficientes, para assegurar a
continuidade operacional para o futuro previsível seja pela geração de fluxos de caixa
operacionais, pela contratação de novos recursos com terceiros ou pelo suporte financeiro dos
seus acionistas.
A avaliação da Administração considerou o plano de negócios da Companhia e suas controladas,
o qual foi elaborado tendo por base a situação atual dos ativos e passivos e as ações futuras
planejadas pela Administração, bem como certas premissas macroeconômicas e setoriais
relevantes, como por exemplo, estimativas da realização de vendas de lotes, avaliação das
localidades e/ou regiões com potencial para a realização de novos lançamentos por sua controlada
AUSA e previsões reais de taxa de juros e inflação, como também na avaliação da capacidade
financeira dos acionistas de honrar o compromisso de capital assumido em caso de insucesso no
plano de ação elaborado pela Companhia.
As ações de funding planejadas que impactam as estimativas dos fluxos de caixa futuros incluem
seguintes ações:
·

Captação de novas dívidas corporativas – já negociadas e em processo de aprovação (impacto
líquido de R$ 36 milhões);

·

Alongamento das dívidas existentes – em processo de negociação/aprovação (impacto
líquido de R$ 51 milhões).

Considerando o plano de negócios, a Administração acredita que os pagamentos das obrigações
ocorrerão conforme planejado e que a geração de fluxo de caixa será suficiente para atender as
suas obrigações e garantir a continuidade operacional para o futuro previsível.
Não obstante, a Administração possui alternativas operacionais de preservação de caixa para a
eventualidade de insucesso na execução do plano de negócios que podem resultar em uma
economia de R$ 71,8 milhões ao longo dos próximos 12 meses:
·
·
·
·
·
·

Redução dos custos diretamente relacionados aos lançamentos de empreendimentos
imobiliários (R$ 27,8 milhões);
Reprogramação da curva de obras dos projetos já lançados, sem impacto na data de entrega
(R$ 12,0 milhões):
Redução das despesas de desenvolvimento e aprovação de novos projetos (R$ 3,0 milhões);
Redução das despesas gerais e administrativas (R$ 6,3 milhões)
Reprogramação dos pagamentos vinculados a manutenção dos lotes em estoque (R$ 13,6
milhões);
Captação de novas dívidas corporativas (R$ 9,1 milhões);

Além disso, os acionistas da Companhia se comprometeram formalmente a suportar a Companhia
em todas as ações necessárias para a manutenção da continuidade operacional da Companhia por
meio de coordenação, estruturação e captação de novas operações de financiamento no mercado
de capitais, inclusive com o compromisso de alocar de recursos adicionais em montante
suficiente, na eventualidade do insucesso do plano de negócios acima mencionado.

13

179

Private Equity AE Investimentos e Participações S.A (antigo nome da Alphaville S.A.
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019,2018 e 2017, com relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Com base em sua avaliação, a Administração concluiu que não existe incerteza relevante quanto
a capacidade da Companhia e suas controladas de continuarem operando no futuro previsível,
Portanto, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram
preparadas com base no pressuposto da continuidade operacional.

2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais
práticas contábeis
2.1

Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras contábeis
individuais e consolidadas
Em 13 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia e autorizou sua divulgação.
As demonstrações financeiras individuais, identificadas como “controladora” foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs) e aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As demonstrações financeiras individuais não são consideradas em conformidade com as IFRS,
pois consideram a capitalização de juros sobre os ativos qualificáveis das investidas nas
demonstrações separadas da controladora.
As demonstrações financeiras 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 Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”). Os aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias
seguem o entendimento da administração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM
no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC
47 (IFRS 15).

a. Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem as demonstrações financeiras
da Private Equity e de sua controlada Alphaville Urbanismo. O controle sobre essas entidades é
obtido quando a Companhia tem o poder de controlar suas políticas financeiras e operacionais e
tem a capacidade para auferir benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. A controlada
é consolidada a partir da data que o controle integral se inicia, até a data em que deixa de existir.
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a
Companhia tem: (a) direto a dirigir as atividades relevantes; (b) exposição, ou direitos, a retornos
variáveis de sua participação na investida; e (c) capacidade de utilizar seu poder sobre a investida
para afetar o valor dos retornos ao investidor. As controladas são consolidadas a partir da data em
que o controle é transferido para a Companhia e é interrompida a partir da data em que o controle
termina.
O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
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Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados integralmente,
e o valor patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela
aplicação do respectivo percentual de participação sobre o patrimônio líquido das controladas
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as demonstrações financeiras consolidadas incluem a
consolidação na seguinte proporção:

Participação
%

Participação
%

Participação
%

2019

2018

2017

48,22%

70,00%

70,00%

Subsidiárias
Alphaville Urbanismo S.A.
(Controlada)

A redução da participação em 2019 é decorrente da uma reorganização societária na controlada
AUSA, decorrente de resgate de ações, através do qual a Gafisa S.A. se retirou da sociedade,
conforme fato relevante divulgado em 21 de outubro de 2019, e da conversão de debentures
conversíveis detidas por veículos de investimentos do Pátria Investimento, de modo que no
encerramento do exercício de 2019 a Companhia detinha 48,22% da controlada, e os não
controladores detinham 51,78%, tal fato, não altera a condição da Companhia de controladora da
AUSA.
Esse poder de controle se consumava de forma tácita, na medida em que os acionistas não
controladores da Companhia, detentores de 51,78% das ações da AUSA exercem seus direitos de
voto, conforme instruções da Companhia e acordado entre as partes .
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente.

b. Reapresentação das demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram reapresentadas, em conexão com
o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários CVM, para incluir
a demonstração do valor adicionado, e aprimoramento de certas divulgações nas notas
explicativas.
Adicionalmente, após a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, foram identificados ajustes
e reclassificações que afetam os valores correspondentes referentes às demonstrações financeiras
consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e os mesmos estão sendo
reapresentados de acordo com o previsto no CPC 23 / IAS8 – Políticas Contábeis, Mudanças
nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros, conforme demonstrado abaixo:
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·

Correção entre os fluxos de caixas operacional e financeiro: O Grupo registrava as “cessões
de créditos recebíveis” (com coobrigação) no fluxo de caixa operacional. Para fins de
atendimento à normas vigentes, a Companhia reclassificou as referidas cessões para o fluxo
de caixa de financiamentos para melhor refletir a natureza da operação.

Consolidado

31.12.2017
Divulgado
Atividades
(119.376)
operacionais
Atividades de
(113.420)
investimentos
Atividades de
financiamentos 122.214

2.2

Consolidado

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

Ajuste

Ajustado

Divulgado

Ajuste

Ajustado

(8.646)

(128.022)

(103.062)

10.251

(92.811)

-

(113.420)

56.723

-

56.723

8.646

130.860

13.937

(10.251)

3.686

Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras individuais (controladora) e consolidadas estão apresentadas em
Reais (moeda de apresentação), que também é a moeda funcional da Companhia e de sua
controlada.

2.3
2.3.1

Resumo das principais práticas contábeis
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.

(i)

Principais , Estimativas e premissas
As principais estimativas e premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem resultar em
valores diferentes quando da liquidação, são apresentadas a seguir:

a.

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente e/ou quando ocorre algum evento específico o valor contábil
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstancias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é
constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil ao valor recuperável.
Essas perdas são lançadas ao resultado do exercício quando identificadas.
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b.

Provisão para risco de crédito
A Administração realiza análises periódicas, a fim de identificar se existem evidências objetivas
que indiquem que os benefícios econômicos associados à receita apropriada poderão não fluir
para a entidade. 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, sendo que o modelo adotado pela Companhia é a abordagem simplificada.

c.

Provisão para distrato
A Companhia revisa periodicamente suas premissas para constituição da provisão para distratos,
face à revisão dos históricos de suas operações correntes e das estimativas futuras de perdas que
levam em consideração as condições macro econômicas esperadas e específicas de cada
transação.

d.

Custos orçados dos empreendimentos
Os custos orçados, compostos, principalmente, pelos custos incorridos e custos previstos a
incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme evolução das obras,
e eventuais ajustes identificados com base nesta revisão são refletidos nos resultados da
Companhia. O efeito de tais revisões nas estimativas afeta o resultado.

e.

Realização do imposto de renda diferido
O reconhecimento inicial e as posteriores análises da realização do imposto de renda diferido
ocorre quando seja provável que o lucro tributável dos próximos anos esteja disponível para ser
usado na compensação do ativo fiscal diferido, com base em projeções de resultados elaboradas
e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que possibilitam a sua
utilização total, ou parcial se for constituído o crédito integral.

f.

Provisão para demandas judiciais
O Grupo reconhece provisão para causas tributárias, trabalhistas e cíveis. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. O Grupo
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

g.

Reconhecimento de Receita
No modelo de venda de lotes sob contratos com parceiros, em linha com as orientações da CVM,
a Companhia julga que o controle do terreno é passado diretamente do terreneiro ao comprador
do lote no momento da assinatura do contrato de compra e venda. Dessa forma, para aqueles
projetos ainda em desenvolvimento, após a assinatura do contrato de compra e venda, a
contabilidade é da venda pela Companhia das benfeitorias alocadas àquele lote diretamente para
o comprador do lote e a receita dessa venda é registrada pelo método de percentual do custo
incorrido conforme descrita na NE 2.3.2.
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2.3.2

Reconhecimento de receitas e despesas
O Companhia adotou o CPC 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 n° 02/2018, 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. Não houve efeitos relevantes com a adoção
do CPC 47 e referido ofício circular e foram observados os seguintes procedimentos, conforme
abaixo:

(i) Venda de Lotes (próprios)
Nesse modelo de operações, a Companhia compra o terreno e faz contratos de compra e venda
dos lotes unilateralmente com seus clientes.
O custo incorrido correspondente aos lotes próprios e benfeitorias vendidas é apropriado
integralmente ao resultado;
•

É apurado o percentual do custo incorrido (incluindo o terreno), em relação ao
seu custo total orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita dos lotes e
benfeitorias vendidas, ajustado segundo as condições dos contratos de venda,
sendo assim determinado o montante das receitas a serem reconhecidas de forma
diretamente proporcional ao custo. O custo das benfeitorias não vendidas
encontram-se contabilizados na rubrica lotes a comercializar de acordo com a
política contábil (nota 6);

•

Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos
valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou
ativo não circulante. Os montantes recebidos com relação à venda de lotes que
sejam superiores aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados na
rubrica " Obrigações por compra de imóveis e adiantamento de clientes ".

•

Os juros incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como o ajuste a
valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de
incorporação e venda de lotes quando incorridos, obedecendo ao regime de
competência dos exercícios - “pro-rata temporis”.

•

O Grupo capitaliza juros sobre os empreendimentos durante a fase de
construção e aqueles atrelados a preparação dos terrenos, enquanto atividades ao
preparo do ativo para venda estão sendo realizadas, desde que existam
empréstimos em aberto, os quais são reconhecidos ao resultado do exercício na
proporção das unidades vendidas, mesmo critério dos demais custos.

•

Os tributos incidentes sobre a diferença entre a receita incorrida de
incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributação são
calculados e refletidos contabilmente por ocasião do reconhecimento dessa
diferença de receita.
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•

(ii)

As demais despesas de propaganda e publicidade, representadas pela
veiculação são apropriadas ao resultado quando incorridas.

Venda de Lotes ( contratos de parcerias)
Nesse modelo de operações, a Companhia entre numa parceria com o dono do terreno
(“terreneiro”). O cliente compra as benfeitorias da Companhia e o terreno do terreneiro num
contrato de compra e venda assinado pelas três partes. Uma parcela do valor acordado é alocada
a compra do terreno e devido ao terreneiro e o restante é alocado a compra das benfeitorias e
devido à Companhia.

O custo incorrido correspondente as benfeitorias vendidas é apropriado integralmente
ao resultado;
•

É apurado o percentual do custo incorrido em relação ao seu custo total orçado,
sendo esse percentual aplicado sobre a receita das benfeitorias vendidas, ajustado
segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o
montante das receitas a serem reconhecidas de forma diretamente proporcional
ao custo. O custo das benfeitorias não vendidas encontram-se contabilizados na
rubrica lotes a comercializar de acordo com a política contábil (nota 6);

•

Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos
valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou
ativo não circulante. Os montantes recebidos com relação à venda de lotes que
sejam superiores aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados na
rubrica " Obrigações por compra de imóveis e adiantamento de clientes ".

•

Os juros incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como o ajuste a
valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de
incorporação e venda de lotes quando incorridos, obedecendo ao regime de
competência dos exercícios - “pro-rata temporis”.

•

O Grupo capitaliza juros sobre os empreendimentos durante a fase de
construção e aqueles atrelados a preparação dos terrenos, enquanto atividades ao
preparo do ativo para venda estão sendo realizadas, desde que existam
empréstimos em aberto, os quais são reconhecidos ao resultado do exercício na
proporção das unidades vendidas, mesmo critério dos demais custos.

•

Os tributos incidentes sobre a diferença entre a receita incorrida de
incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributação são
calculados e refletidos contabilmente por ocasião do reconhecimento dessa
diferença de receita.

•

As demais despesas de propaganda e publicidade, representadas pela
veiculação são apropriadas ao resultado quando incorridas.
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•

(iii)

O custo dos terrenos e as respectivas receitas de vendas decorrentes das vendas
desses lotes não são registradas no resultado da Cia pois representam imóveis de
propriedade dos parceiros (terreneiros). A Cia opera somente como agente de
cobrança dos valores de venda e respectivo repasse aos terreneiros.

ICPC 02 e IFRIC 15
Em atendimento aos requerimentos do ICPC (IFRIC) mencionado, os valores de receitas
reconhecidas e dos custos incorridos estão apresentados na demonstração de resultados e os
adiantamentos recebidos na rubrica “Obrigações por compra de imóveis e adiantamento de
clientes”, conforme determina as instruções.

2.3.3

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que o Grupo se torna parte das
disposições contratuais dos instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes
de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, empréstimos e financiamentos, debêntures
fornecedores, obrigações com cessões de direitos de creditórios e outras obrigações, são inicialmente
mensuradas pelo valor justo. Os instrumentos financeiros que não sejam reconhecidos pelo valor
justo por meio do resultado, são acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis.
Em 2017 os instrumentos financeiros eram categorizados e mensurados em “mantido para
negociação”, “mantido até o vencimento” e “empréstimos e recebíveis”. A partir de 2018 tais
instrumentos foram categorizados e mensurados em “custo amortizado”, “valor justo por meio de
resultados abrangentes – VJORA” e “valor justo por meio dos resultados – VJR” , veja classifiações
de cada exercicio na nota 17.
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se,
houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver
a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(i) Ativos financeiros
A classificação de ativos financeiros é baseada no modelo de negócios no qual o ativo é gerenciado
e em suas características de fluxos de caixa contratuais conforme resumo demonstrado abaixo:
Categorias / mensuração
Custo amortizado

Condições para definição da categoria
Os ativos financeiros mantidos para receber os fluxos de caixa
contratuais nas datas específicas de acordo com o modelo de
negócios da empresa.

A valor justo por
meio de resultados
abrangentes
(“VJORA”)

Não há definição específica quanto à manutenção dos ativos
financeiros para receber os fluxos de caixa contratuais nas
datas específicas ou realizar a venda dos mesmos no modelo
de negócios da empresa.
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A valor justo por meio de
resultado (“VJR”)

Todos os outros ativos financeiros.

A seguir são demonstrados os principais ativos financeiros do Grupo sendo a classificação destes
ativos entre custo amortizado, VJR e VJORA apresentada na nota 17:
•
Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, contas bancárias e aplicações financeiras
resgatáveis em até noventa dias da data de contratação e com risco insignificante de mudança de
valor.
•
Aplicações financeiras: Os saldos representam aplicações em: (i) fundos de investimentos;
(ii) certificados de depósito bancário; (iii) títulos de capitalização; (iv) certificados de recebíveis
imobiliários
Contas a receber de clientes por incorporação de imóveis: Correspondem aos valores a
receber da venda das unidades imobiliárias, reconhecidos inicialmente conforme descrito na nota
2.3.2, atualizados pelas condições contratuais estabelecidas, líquidos do ajuste a valor presente.

•

Desreconhecimento (baixa)
O Grupo baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
provenientes desse ativo expiram ou transferem o ativo e substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade para outra empresa. Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade,
a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber é
reconhecida no resultado.
(ii) Passivos financeiros
São classificados no reconhecimento inicial ao: (i) custo amortizado; ou (ii) mensurado ao valor
justo por meio do resultado.
Os passivos financeiros do Grupo, estão classificados como mensurados pelo custo amortizado,
utilizando o método de juros efetivos, e incluem os empréstimos, debêntures e fornecedores e se
encontram mensuradas ao valor justo por meio do resultado.
Os mencionados passivos financeiros são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos,
líquidos dos custos das transações, quando aplicável. Na data do balanço, estão apresentados pelos
seus reconhecimentos iniciais, deduzidos das amortizações das parcelas de principal, quando
aplicável, e acrescidos dos correspondentes encargos incorridos.
Desreconhecimento (baixa)
A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações do Grupo são extintas e
canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e
a soma da contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado.
(ii) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros
O Grupo constitui provisão para perda esperada de crédito para todos os contratos de venda de
unidades imobiliárias, sendo os valores provisionados em contrapartidao ao reconhecimento das
respectivas receitas contabilizadas na rubrica de Provisão para demandas judiciais e outras
(despesas) receitas operacionais, com base em dados históricos e premissas definidas na política
interna.
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Independente das provisões, as atividades de cobrança para recuperação destes valores continuam
sendo realizadas periodicamente pois esses créditos possuem garantia real dos lotes vendidos na
medida em que a concessão das correspondentes escrituras ocorre mediante a liquidação e/ou
negociação dos recebíveis dos clientes.
(iv) Provisão para distratos
Quando os clientes, dos referidos contratos de imóveis vendidos, se tornam inadimplentes com
parcelas vencidas acima de trezentos e sessenta dias, o Grupo realiza provisão para distratos
complementando o valor dos saldos em aberto e revertendo as receitas e os custos correspondentes,
levando em conta o histórico de recuperabilidade desses créditos. Tal análise é realizada
individualmente por contrato de venda, de acordo com o previsto no Ofício Circular
CVM/SNC/SEP nº 02/2018.
O Grupo revisa periodicamente suas premissas para constituição da provisão para distratos e risco
de crédito, face à revisão dos históricos de suas operações correntes e das estimativas futuras de
perdas que levam em consideração as condições macro econômicas esperadas e específicas de
cada transação.
Outras perdas por redução ao valor recuperável nos demais ativos, quando identificadas, são
provisionadas.

2.3.4 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários compromissados, denominados em reais, com liquidez imediata para os quais inexistem
multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate, junto ao emissor do instrumento.
Os equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras, apurados pelo critério "pro-rata temporis", que
equivalem aos seus valores de mercado, não havendo impacto a ser contabilizado no patrimônio
líquido do Grupo.
As aplicações financeiras incluem os certificados de depósitos bancários e créditos restritos em
virtude de montante bloqueados temporariamente devido à participação de parceiros (vide Nota 4.2).

2.3.5 Contas a receber
São apresentados aos valores presentes e de realização, o qual se aproxima do seu valor justo. A
classificação entre circulante e não circulante é realizada com base na expectativa de vencimento
das parcelas dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas predominantemente com base
no Índice Geral de Preços de Mercado -“IGP-M”.

2.3.6 Certificado de recebíveis imobiliários (CRIs) e Cédula de Crédito Imobiliários
(“CCI”)
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O Grupo efetuou financeiramente cessão de créditos de recebíveis imobiliários para a
securitização e emissão de CRIs ou CCIs. Essa cessão, quando não apresenta qualquer direito de
regresso, é registrada como redução do saldo de contas a receber. Quando da existência de direitos
de regresso contra o Grupo, o contas a receber cedido é mantido no balanço patrimonial e em
contrapartida é constituída uma conta no passivo. As garantias financeiras, quando a participação
é adquirida (CRI subordinado ou CCIs com obrigação de recompra) e mantida em garantia aos
recebíveis alienados, são contabilizadas no balanço patrimonial no "Ativo não circulante" na
rubrica de "Outros créditos" ao seu valor estimado de realização (Nota 5.2).

2.3.7

Lotes a comercializar
Os lotes a comercializar estão demonstrados ao custo de formação e incluem os custos
acumulados de infraestrutura e custos financeiros elegíveis aos loteamentos, que não excede ao
seu valor líquido de realização. No caso de lotes em desenvolvimento, a parcela em estoque
corresponde ao custo incorrido dos lotes ainda não comercializados.O Grupo avalia as datas de
lançamento destes empreendimentos, e classificam como não circulante, os que possuem data
estimada superior à 12 meses.
Quando o custo dos lotes a comercializar exceder o fluxo de caixa esperado das suas vendas,
concluídas ou em desenvolvimento, uma perda de redução ao valor recuperável é reconhecida no
período em que foi determinado que o valor não será recuperável.

2.3.8 Gastos com intermediação das vendas - Comissões
Os gastos com corretagem, quando aplicáveis, são registrados no resultado na rubrica “Despesas
com Vendas” observando-se o mesmo critério adotado para o reconhecimento das receitas das
unidades vendidas. Encargos relacionados com a comissão de venda pertencente ao adquirente
do imóvel, não constitui receita ou despesa do Grupo.

2.3.9 Provisão para garantia
O Grupo e suas controladas mantêm provisão para cobrir gastos com reparos em
empreendimentos período de garantia. O prazo de garantia oferecido é de até cinco anos a partir
da entrega do empreendimento. Desde o lançamento do empreendimento até o prazo acima, o
Grupo calcula a provisão com base no histórico de gastos e a constitui proporcionalmente ao
andamento da obra.

2.3.10 Investimentos em controladas
Os investimentos em sociedades controladas nas demonstrações financeiras individuais são
registrados pelo método de equivalência patrimonial, conforme CPC 18 (IAS 28) - Investimento
em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto.
De acordo com esse método, a participação do Grupo no aumento ou na diminuição do patrimônio
líquido dessas sociedades, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou
prejuízo no exercício ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital, é reconhecida
como receita (ou despesa) operacional. Os efeitos dessas movimentações após as aquisições são
ajustados contra o custo do investimento. As políticas contábeis adotadas pelas controladas são
ajustadas, quando necessário, às políticas adotadas pelo Grupo (Nota 7).
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Mudanças nas participações da Companhia em controladas existentes
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as mudanças na participação da controladora sobre
a controlada que não resultem em perda de controle, são registradas como transações de capital.
Os saldos contábeis da participação das não controladoras e da participação da controladora são
ajustados para refletir mudanças em suas respectivas participações na controlada. A diferença
entre o valor com base no qual as participações de não controladoras são ajustadas e o valor justo
das considerações pagas ou recebidas é registrada diretamente no patrimônio líquido e atribuída
aos proprietários da Companhia.

2.3.11 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios
corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos
intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de
valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento
capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no
exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis com
vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por
redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo.
O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados
no mínimo anualmente. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios
econômicos futuros destes ativos são contabilizados por meio de mudanças no período ou método
de amortização, conforme o caso, sendo tratados como mudanças de estimativas contábeis. A
amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em
relação as perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa (UGC). A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para
determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de
indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na
demonstração do resultado no momento de sua baixa.
O Grupo anualmente realiza o teste de impairment com o objetivo de identificar possíveis perdas
por desvalorização do valor recuperável do ágio, conforme determina o CPC 01 / IAS 36 Redução ao Valor Recuperável de Ativos, na avaliação foi apurado a expectativa de realização
do ágio não havendo necessidade de registro de impairment.

2.3.12 Imobilizado
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O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se aplicável.
A depreciação é calculada com base no método linear, tomando-se por base a vida útil estimada
dos bens, como segue:
(i) Veículos - cinco anos;
(ii) Móveis, utensílios e instalações - dez anos;
(iii) Computadores e licenças para utilização de software - cinco anos;
(iv) Direito de uso de imóveis - pelo prazo do contrato.
O valor residual, vida útil e métodos de depreciação são revisados quando há modificações, em
relação às informações do exercício social anterior ou em relação à situação atual de ativos.
Os gastos incorridos com a construção dos estandes de vendas e respectivas mobílias são
utilizados no prazo máximo de 1 ano considerado como despesa no lançamento do
empreendimento.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômicofuturo for esperado do seu uso ou venda eventual. Eventual ganho ou perda resultante da baixa
do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do
ativo) são apropriadas no resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
Os ativos imobilizados estão sujeitos a análises periódicas sobre a deterioração de ativos
(“impairment ”).

2.3.13 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
(i)

Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda (25%) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (9%) são
calculados observando-se suas alíquotas nominais, que conjuntamente, totalizam 34%. O imposto
de renda diferido é gerado por diferenças temporárias da data do balanço entre as bases fiscais de
ativos e passivos e seus valores contábeis.
Conforme facultado pela legislação tributária, certas controladas e controladas em conjunto
optaram pelo regime de lucro presumido. Para essas empresas, a base de cálculo do imposto de
renda e contribuição social é baseada no lucro estimado apurado à razão de 8% e 12% sobre as
receitas brutas, respectivamente, sobre o qual se aplica as alíquotas nominais do respectivo
imposto e contribuição.

(ii)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
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O imposto diferido é reconhecido com relação aos prejuízos fiscais e às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação.
Seu reconhecimento ocorre na extensão em que seja provável que o lucro tributável dos próximos
anos esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, com base em
projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários
econômicos-futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial, mediante a constituição de
uma provisão para a não realização do saldo.
Periodicamente, os valores contabilizados são revisados e os efeitos, considerando os de
realização ou liquidação, estão refletidos em consonância com o disposto na legislação tributária.
Os impostos ativos e passivos são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se,
houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se
houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.3.14

Obrigações com cessões de direitos creditórios
São demonstrados os saldos das operações de cessões de créditos imobiliários com obrigações de
recompra das cedentes até que se implementem condições de liberação de recompra compulsória.
Os créditos cedidos estão descontados ao seu valor presente.

2.3.15

Outros passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja
contrapartida é lançada ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e não
circulantes são registrados ao valor presente com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
moeda e o risco de cada transação.

2.3.16

Outros benefícios a empregados
Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Controlada incluem, como a
remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social - INSS, FGTS, férias e 13º
salário), remunerações variáveis como participações nos lucros, bônus e remuneração com base
em ações. Esses benefícios são registrados no resultado do exercício, na rubrica "Despesas gerais
e administrativas”, à medida que são incorridos
O sistema de bônus opera com metas corporativas individuais, estruturados na eficiência dos
objetivos corporativos, seguidos por objetivos de negócios e finalmente por objetivos individuais.
O Grupo e suas controladas não mantêm planos de previdência privada e plano de aposentadoria
ou outros benefícios pós-emprego.

2.3.17 Ajuste a valor presente - de ativos e passivos
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Os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo ou de
curto prazo quando houver efeito relevante, são ajustados a valor presente.
Entidades de incorporação imobiliária, nas vendas a prazo de unidades não concluídas,
apresentam recebíveis com atualização monetária, e devem ser descontados a valor presente, uma
vez que os índices de atualização monetária contratados não incluem o componente de juros. A
reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante do contexto operacional
do Grupo é a de financiar os seus clientes, foi realizada, tendo como contrapartida o próprio Grupo
de receitas de venda de lotes.
Desse modo, determinados elementos integrantes do ativo são ajustados a valor presente, com
base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores estimativas, quanto ao valor do
dinheiro no tempo, aplicados sobre o fluxo futuro dos recebíveis observando o andamento
financeiro das obras.
A taxa utilizada de desconto tem como fundamento e premissa a taxa média dos financiamentos
e empréstimos obtidos pela sua Controlada, líquidas do efeito inflacionário (Nota 5).

2.3.18 Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos diretamente relacionados aos empreendimentos durante a fase de
construção e terrenos enquanto atividades no preparo do ativo para venda estão sendo realizadas,
são capitalizados como parte do custo do ativo correspondente, desde que existam empréstimos
em aberto, os quais são reconhecidos ao resultado na proporção das unidades vendidas. Todos os
demais custos de empréstimos são registrados como despesa no período em que são incorridos.
Custos de empréstimos compreendem juros e outros custos incorridos relativos aos empréstimos,
incluindo os de captação.
Os encargos não apropriados ao resultado das controladas devem ser apresentados nas
demonstrações financeiras da controladora, em conta de investimentos no ativo não circulante
(Nota 7).

2.3.19 Provisões
As provisões, incluindo as provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, são reconhecidas
para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja
possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para
liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos
à obrigação.
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão
são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o
reembolso for certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

2.3.20 Imposto sobre vendas
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As receitas são apresentadas liquidas dos impostos sobre vendas.
No regime de incidência não cumulativa, as alíquotas da contribuição para PIS e COFINS são,
respectivamente, de 1,65% e de 7,6%, para as empresas no regime de tributação do lucro real,
calculadas sobre a receita operacional bruta e com desconto de créditos apurados com base em
custos e despesas. Para as empresas optantes do regime de tributação de lucro presumido, no
regime de incidência cumulativa, as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS são,
respectivamente, de 0,65% e de 3% sobre a receita operacional bruta, sem deduções em relação a
custos.

2.3.21 Ações em tesouraria
Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações em tesouraria) são reconhecidos
ao custo e registrados em conta redutora do patrimônio líquido.
Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do resultado na compra, venda, emissão
ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios do Grupo.

2.3.22 Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
As obrigações na aquisição de lotes são reconhecidas pelos valores correspondentes às obrigações
contratuais assumidas. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos,
quando aplicável, de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"),
líquido do ajuste a valor presente. Os adiantamentos de clientes representam os montantes
recebidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos valores reconhecidos de receitas.
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3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas e
adotadas a partir de 2017
3.1 Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas e adotadas a
partir de 2017
O Grupo adotou todos os pronunciamentos (novos ou revisados) e interpretações emitidas pelo
CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2017, os quais não tiveram impacto
significativo no resultado do período ou no patrimônio líquido do Grupo.
A partir de 1º de janeiro de 2018, as seguintes normas estão vigentes:
(i) O CPC 47 (IFRS 15) – Receita de contrato com clientes traz novos requisitos para a
mensuração e o momento de reconhecimento de receita.
Para o caso específico do setor de incorporação de lotes, a manutenção do método de
reconhecimento de receitas da Porcentagem Completada (POC) ou a adoção do método da data
da entrega do imóvel, por exemplo, depende das análises contratuais feitas pela Administração
A Circular CVM/SNC/SEP/ 02/2018, emitidas pela área técnica da CVM, orientou as entidades
a manter aplicação do previsto na OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica 02 às entidades
de incorporação de lotes no Brasil atualmente em vigor, de modo que o Grupo, no exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, manteve o reconhecimento de receita pelo método POC para os
contratos que atenderam todas a condições impostas pela CPC 47 (IFRS 15), destacadamente as
referentes à segurança quanto a entrada de fluxo de caixa para a entidade.
O referido pronunciamento não teve efeito significativo nas demonstrações financeiras.
(ii) O CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros inclui, entre outros, novos modelos para a
classificação e a mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas prospectivas
esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais.
O Grupo aplicou o CPC 48/IFRS 9 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, a qual não
exige a reapresentação dos valores correspondentes e possibilita a adoção de expedientes
práticos. Portanto, a informação comparativa de 2018 não foi reapresentada.
Com base na sua avaliação, o Grupo concluiu que os novos requerimentos de classificação não
tiveram um impacto significativo na contabilização de ativos e passivos financeiros mensurados
a valor justo.
Deste modo, o Grupo efetuou a mensuração da provisão para perda referente às perdas de créditos
esperadas para os contratos vendidos, a qual é registrada em outras (despesas) receitas
operacionais. Os impactos foram:
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Controladora
01.01.2018

31.12.2017
Ativo

Divulgado

Efeitos adoção
CPC 48 (IFRS 9)

Ajustado

Consolidado
31.12.2017

Divulgado

Efeitos adoção CPC
48 (IFRS 9)

01.01.2018

Ajustado

Circulante
Contas a receber
Outros ativos circulante
Não circulante
Contas a receber
Investimentos em controladas e controladas
em conjunto
Outros ativos não circulantes
Total do ativo
Passivo
Total do passivo circulante
Total do passivo não circulante

-

-

434.318

2.520

2.520

723.895

723.895

-

-

971.843
39.140

971.843
39.140

388.905
391.425

(28.733)

(41.047)

393.271

360.172

(28.733)

34

-

829.830

362.692

2.999.026

34

829.830
(41.047)

447.369

447.369

1.968.256

1.968.256

-

2.957.979

Patrimônio liquid
Capital social

1.259.893

Prejuízo acumulado
Participação de acionistas não controladores

(868.502)
-

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

1.259.893

1.259.893

(897.235)

(868.502)

(28.733)

(897.235)

-

192.010

(12.314)

179.696

362.658

583.401

(41.047)

542.354

(28.733)

391.391
391.425

(28.733)

362.692

2.999.026

1.259.893

(41.047)

2.957.979

A partir de 1º de janeiro de 2019, a seguinte norma está vigente:
·

CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil

Essa norma substituiu a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) –
Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para uma das
partes do contrato, ou seja, os clientes (arrendatários).
Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros
pagamentos do arrendamento e um “direito de uso" que representa seus direitos de utilizar os
ativos subjacentes. Podem ficar de fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de
curto prazo ou de pequenos montantes. Para os arrendadores, os critérios de reconhecimento e
mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras ficam substancialmente mantidos.
O Grupo aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, a qual
não exige a reapresentação dos valores correspondentes e possibilita a adoção de expedientes
práticos. Portanto, a informação comparativa de 2018 não foi reapresentada.
Na transição, para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC
06 (R2) / IFRS16, os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos
pagamentos de alugueis remanescentes, descontados pela taxa de empréstimo incremental do
Grupo em 1º de janeiro de 2019.
Os ativos de direito de uso foram mensurados ao valor equivalente ao passivo de arrendamento
na data de adoção inicial. O direito de uso registrado é composto pelo contrato de aluguel de
seu escritório, que possui um prazo de 120 meses, com o término para julho de 2025 e um custo
mensal de R$536 reajustado anualmente pela variação do IGP-M-FGV em contrapartida de um
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passivo de arrendamento descontado a valor presente por uma taxa equivalente à 6,5%. O
Grupo optou por utilizar o expediente prático de transição e não reconhecer os ativos de direito
de uso e os passivos de arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor, bem
como com prazos de arrendamento inferiores a 12 meses.
31.12.2018
Ativo

Divulgado

01.01.2019
Adoção
doCPC 06
(R2) IFRS
16

Após a adoção
do CPC 06 (R2)
IFRS 16

Ativos correntes
Ativos não circulantes

1.051.875
1.526.546

31.155

1.051.875
1.557.701

Total ativo

2.578.421

31.155

2.609.576

573.343

5.438

578.781

2.255.092

25.717

2.280.809

(250.014)

-

(250.014)

2.578.421

31.155

2.609.576

Passivo
Total passivo circulante
Total do passivo não
circulante
Total patrimônio
Total liabilities and equity

·

CPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

A interpretação entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 e esclarece como aplicar os
requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 - Tributos sobre o Lucro (IAS 12) quando
há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. A ICPC 22 não se aplica a tributos
fora do âmbito no CPC 32 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas
associados a tratamentos tributários incertos. São abordados especificamente:
(a) Se o Grupo considera tratamentos tributários incertos separadamente;
(b) As suposições que o Grupo faz em relação aos exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais;
(c) Como o Grupo determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não
utilizados , créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e
(d) Como o Grupo considera as mudanças de fato e circunstâncias.
O Grupo realizou uma análise do ICPC 22 e não identificou impactos materiais com relação às
práticas contábeis adotadas atualmente.
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3.2 Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas e ainda não
adotadas
Não há outras normas, alterações de normas e interpretações que não estão em vigor que o Grupo
espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.

4 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
4.1

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2019

Consolidado

2018

2017

2019

2018

2017

Caixas e Bancos

-

2.208

2.234

23.087

13.310

10.658

Operações compromissadas (a)

-

-

-

-

-

35.054

Caixa e equivalentes de caixa

-

2.028

2.234

23.087

13.310

45.712

(a) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com o compromisso de recompra
do título por parte do banco, e de revenda pelo cliente, com taxas definidas, e prazos prédeterminados, lastreados por títulos privados ou públicos dependendo da disponibilidade do
banco e são registradas na CETIP.
As operações compromissadas de 2017 incluem juros auferidos, em sua maioria, de 95,0% a
100,0% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. Os investimentos são realizados junto a
instituições financeiras avaliadas pela Administração como de primeira linha.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o Grupo não opera mais com essa modalidade.
Os investimentos são realizados junto a instituições financeiras avaliadas pela Administração
como de primeira linha.

4.2 Aplicações financeiras
Controladora
2019

Fundo de investimeno (a)
Certificados de depósito
bancário (b)
Créditos restritos (c)
Títulos de capitalização (d)
Aplicações financeiras

2018

Consolidado
2017

2019

2018

2017

1.620

-

-

3.505

6.374

47.497

-

-

-

28.369

40.214

64.766

-

-

-

5.150

13.924

5.633

-

-

-

-

1.896

-

1.620

-

-

37.024

62.408

117.896
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(a)

Em 2019, as operações com Fundo (PP Portfólio) com liquidez diária, representaram juros
auferidos de 98,67% CDI no ano (99,33% em 2018) e (101,6% em 2017).

(b)

Em 2019, os Certificados de Depósitos Bancários (CDB's) incluem juros auferidos, em sua
maioria, variando de 97,0% a 100,0% (de 97,0% a 100,0% em 2018 e 2017) do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).

(c)

Valores referentes a contas corrente bloqueados temporariamente devido a participação do
Parceiro (terreneiro), cuja expectativa de liberação do Grupo é de até 45 dias, nota 12.a.

(d)

Em 2018 os titulos de capitalização incluem juros auferidos pela Taxa Referencial - TR.

5.

Contas a receber e demais contas a receber

5.1

Contas a receber
Consolidado
2018

2019
Promitentes compradores de lotes

2017

1.366.289 1.704.812 1.834.828

(-) Ajuste a valor presente (AVP)
(-) Provisão para distratos e risco de crédito

Circulante
Não circulante

(156.962) (225.304)

(254.250)

(428.659) (561.273)

(174.417)

780.668

918.235 1.406.161

209.529

234.312

434.318

571.139

683.923

971.843

As parcelas do circulante e não circulante têm vencimento nos seguintes exercícios sociais:
Consolidado
Vencimento

2019

2018

2017

43.748

42.420

38.026

Vencidas:
Até 90 dias
De 91 até 180 dias

19.182

20.560

21.506

Acima de 180 dias (a)

162.116

132.635

111.607

Total vencidas

225.046

195.615

171.139

Consolidado
A vencer:

2018

2017

2018

2019
-

-

327.372

2019

-

367.392

274.612
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2020

302.735

289.070

202.931

2021

208.840

190.457

858.774

2022

135.432

662.278

-

494.236

2023 em diante
Total

-

-

1.141.243 1.509.197

1.663.689

(156.962) (225.304)

(254.250)

Total
(-) Ajuste a valor presente (AVP)
(-) Provisão para distratos e risco de crédito

(428.659) (561.273)
(552.622)
722.620

Total

Total geral

780.668

918.235

(174.417)
1.235.022

1.406.161

O saldo de contas a receber dos lotes vendidos e ainda não concluídos não está totalmente
refletido nas demonstrações financeiras. Seu registro é limitado à parcela da receita, reconhecida
contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. O saldo não reconhecido esta mencionado na
(Nota 23).
Os saldos de adiantamentos de clientes, superiores ao montante de receita reconhecida no período
estão apresentados na (Nota 12).
O saldo de contas a receber, financiado pelo Grupo, de forma geral, é atualizado pela variação do
IGP-M e IPCA, sendo a receita apurada registrada no resultado na rubrica "Receita líquida
operacional".
O valor do ajuste a valor presente reconhecido na receita líquida operacional do exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 foi uma receita de R$10.586 (R$2.606 em 2018 e R$ 1.994 em 2017)
na controladora, e no consolidado, uma receita de R$64.781 (R$30.683 em 2018 e despesa de R$
539 em 2017).
O saldo da provisão para risco de crédito e distratos é considerado suficiente pela Administração
do Grupo para fazer frente à estimativa com perdas futuras na realização do saldo de contas a
receber (Nota 2.3.3). Calcula-se a provisão sobre a margem bruta do empreendimento de acordo
com as taxas médias estimadas de perdas a seguir faixa “a vencer” 3,2%, “vencidos até 90 dias”
6,1%, “vencidos entre 91 a 180 dias” 9,5%, “vencidos entre 181 e 360 dias” 14,8% e “vencidos
acima de 360 dias” 84,0%.
As contas a receber de lotes foram mensuradas a valor presente considerando a taxa de desconto
apurada segundo critérios descritos na Nota 2.3.22. A taxa praticada pelo Grupo e suas
controladas foi uma média de 5,86% para o exercício de 2019 (6,21% em 2018, 6,65% em 2017),
líquida do IGP-M.
Nos dias 18 de agosto, 27 de setembro, e 08 de novembro de 2017, o Grupo realizou a cessão de
créditos imobiliários. Cada Crédito Imobiliário está representado por uma Cédula de Crédito
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Imobiliário fracionária e/ou integral, conforme o caso (“CCI”), emitida pelas respectivas
Cedentes. Todos os referidos créditos contam com uma obrigação de recompra das Cedentes
até que se implementem condições de liberação da Recompra Compulsória, seja pela liquidação
do crédito ou pela substituição do mesmo.Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente,
são classificados na rubrica "Obrigações com cessões de direitos creditórios”. A totalidade dos
créditos cedidos pelo Grupo e suas controladas estão coobrigados.
No dia 05 de dezembro de 2018, sua investida Alphaville Urbanismo S.A realizou a cessão de
créditos imobiliários. Todos os referidos créditos deverão contar com uma obrigação de recompra
das Cedentes até que se implementem condições de liberação da Recompra Compulsória. Os
créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são classificados na rubrica "Obrigações com
cessões de direitos creditórios”. A totalidade dos créditos cedidos pelo Grupo e suas controladas
estão coobrigados.
Nos dias 02 de julho, 24 de setembro, 22 de novembro e 29 de novembro de 2019, o Grupo
realizou a cessão de créditos imobiliários. Todos os referidos créditos deverão contar com uma
obrigação de recompra das Cedentes até que se implementem condições de liberação da
Recompra Compulsória. Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são classificados
na rubrica "Obrigações com cessões de direitos creditórios”. A totalidade dos créditos cedidos
pelo Grupo e suas controladas estão coobrigados.

Consolidado
carteira
descontada
ao valor
presente

2019

2018

98.541
176.839
47.814
20.867
40.678

5.509
10.115
11.486
16.547
45.978

8.805
39.124
32.530
20.867
-

12.567
82.766
47.506
-

Total
Securitizadas

89.635

101.326

142.839

Circulante
Não circulante

36.230
53.405

56.076
45.250

71.940
70.899

carteira
cedida

2017

Ano da Cessão
2012
2016
2017
2018
2019

116.920
225.727
66.181
23.658
47.575

Nas operações acima, o Grupo e suas controladas são coobrigadas até o momento da liquidação
da operação no que diz respeito a inadimplência dos créditos substituindo-os ou recomprando-os
se necessário junto do agente securitizador. O Grupo foi contratada para fazer a gestão e cobrança
desses recebíveis segundo critérios de cada investidor.
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5.2 Demais contas a receber
Controladora
2019

2018

2017

2019

2018

2017

-

-

-

35.944

37.998

38.800

-

-

-

5.477

4.311

12.553

-

-

-

25.420

27.063

28.117

-

-

-

4.222

530

530

-

-

-

1.511

1.548

2.731

341

334

286

19.067

10.606

10.905

341

334

286

91.641

82.056

93.636

341

334
-

286
-

57.574

52.104

56.688

34.067

29.952

36.948

Adiantamentos á parceiros nos
empreendimentos (a)
Despesas e juros apropriar
Depósito judicial (Nota 12)
Certificado de recebíveis imobilizarios
subordinados (b)
Impostos a recuperar
Outros créditos (c)

Circulante

Consolidado

Não circulante

-

(a) Valores à receber de parceiros (terreneiros) no desenvolvimento de loteamentos.
(b) Sujeitas as variações monetárias (IGP-M) e perda por redução ao valor recuperado no
montante de R$641 em 31 de dezembro de 2019 (R$9.895 em 2018 e R$ 7.800 em 2017).
(c) Refere-se a créditos de impostos sobre adiantamentos de clientes, adiantamentos a
fornecedores e outros créditos diversos.

6 Lotes a comercializar
2019
Terrenos e projetos em desenvolvimento
Lotes em desenvolvimento
Lotes concluídos
Mais valia por por estoque (Nota 7.b)
Reversão custo provisão de distrato
Provisão para perda na realização de estoques
Total
Circulante
Não circulante

Consolidado
2018
166.610
163.838
66.310
66.786
163.420
280.401
122.546
158.432
234.756
288.209

2017

(37.265)

(35.447)

162.066
117.367
301.475
175.433
(22.255)

716.377

922.219

734.086

481.333
235.044

669.333
252.886

482.189
251.897

Conforme mencionado na Nota 10, o saldo de encargos financeiros consolidado capitalizados
em lotes a comercializar em 31 de dezembro de 2019 são de R$21.396 (R$24.210 em 2018,
R$ 32.244 em 2017), respectivamente.
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Informações de controladas e controladas em conjunto

a.

2018 2017

16.808
1.566.740

16.802
1.273.978

25% 25% 25%

21.660

57.013

1.471.259

2018

21.515

35.181

1.200.480

2019

Total do ativo

48% 48% 48%

40% 40% 40%

48,22% 70% 70%

2019

Particapação -

Alphaville Urbanismo
S.A
SPE Leblon
Incorporadora S.A.
Krahô Empr. Imob.
S.A.
Alphaville Reserva
Santa Clara Empr Imob
Ltda
Total

%
Investidas diretas

37

2.062.394

16.808

78.095

52.235

1.915.256

2017

2019

1.184.239

27

1.957

4.974

1.177.281

As principais informações integrais das participações societárias mantidas estão resumidas a seguir:

Participações societárias

7 Investimentos em participações societárias

(i)

203

2.435.407

33

2.178

24.568

2.408.628

2018

Total do assivo

2.098.151

56

23.665

17.884

2.056.546

2017

2019

Patrimônio

89.739

16.775

19.558

30.207

23.199

líquido
2017

868.666

16.775

19.483

32.445

(35.755)

16.753

54.431

34.351

(937.369) (141.290)

2018
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Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019
com relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

204

48,22%

Alphaville Urbanismo S.A

70% 70%

2018 2017

25%

Alphaville Reserva Santa Clara Empr Imob Ltda

Total

48%

Krahô Empr. Imob. S.A.
25% 25%

48% 48%

Amortização/intangível de ágio na aquisição da Alphaville Alphaville
Urbanismo S.A
SPE Leblon Incorporadora S.A.
40% 40% 40%

Ágio/Intangível na aquisição da Alphaville Urbanismo S.A

2019

Investidas diretas

Participação - %

38

(778.562)

(143)

(221)

(4.574)

-

(773.624)

2019

(764.154)

(277)

(1.153)

(7.692)

(755.032)

2018

Lucro (prejuízo) do exercício

(772.099)

(411)

(1.746)

(5.800)

-

(764.142)

2017

-

353.973

-

-

(595.662)

937.891

11.744

2019

388.905

(187.752)

-

-

(462.584)

937.891

(86.402)

-

2017

-

(474.829)
-

937.891

(650.814)

2018

Controladora investimentos
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1.749

9.248

28.526 30.299

9.222

39.140

8.657

3.016

4.188

9.538

13.741

2017

(464.350)

39

-

-

-

-

2017

(535.679) (546.405)

-

-

-

-

(535.679) (546.405)

2018

Equivalência patrimonial

Controladora

(464.350)

2019

(a) – Montantes obtidos da soma de investimentos em controladas e coligadas abaixo de R$ 4.000.

Total investimentos

3.016

1.230

25%

25%

25%
3.016

48%

48%

48%

11.264 12.092

Outros (a)

40%

40%

40%

-

2018

4.194

70%

70%

48,22%

-

2019

3.794

2019 2018 2017

Investimentos

Consolidado

Alphaville Urbanismo
S.A
SPE Leblon
Incorporadora S.A.
Krahô Empr. Imob.
S.A.
Alphaville Reserva
Santa Clara Empr
Imob Ltda
Ajuste a valor justo

Investidas diretas

Participação - %

(5.930)

(4.494)

(5.710)

(1.994)

(69)

(36)

(3.077)
(570)

-

2018

(82)

(1.318)

2019

-

(2.794)

483

(103)

(838)

(2.336)

2017

Equivalência patrimonial

Consolidado
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b.

Movimentação dos investimentos
2019
Saldo anterior
Ajuste adoção inicial CPC
48/IFRS9
Equivalência patrimonial
Integralização de capital (nota
16)
Compra de ações (a)
Dividendos a receber
Amortização de mais valia (b)
Ganho na redução de % de
investimento (c)
Outros investimentos
Saldo final

Controladora
2018

Consolidado
2018

2017

2019

2017

30.299

39.140

46.407

-

-

-

(5.930)
-

(5.710)
1.797

(2.794)

(187.752)

388.905

946.181

-

(28.733)

-

(464.350)
126.753

(535.679)
-

(546.405)

33.500
(120.833)

(12.245)

(29.235)

-

(572)
(3.900)

(1.153)
-

966.655
-

-

-

4.157

(456)

(3.418)

353.973

(187.752)

388.905

28.526

30.299

39.140

18.363

(a) Em 27 de dezembro de 2019, foi celebrado contrato relativo ao Ajuste de Preço de Aquisição e
Compensação, decorrente de compensação e ajuste do valor relativo ao preço de compra, decorrente do
reconhecimento de perdas incorridas pela Companhia no âmbito do CCV (Contrato de Compra e
Venda), por meio do qual a Gafisa vendeu, e a Companhia a adquiriu 16.632.522 ações ordinárias,
nominativas e sem valor de emissão da investida Alphaville Urbanismo S.A., correspondentes a R$
33.500.
(b) A Amortização da mais valia é decorrente do ajuste da mais valia em 31 de dezembro de 2020, com
base na redução de participação da Companhia em sua controlada de 70% para 48,22%, a amortização
do período registrada no resultado na rubrica “amortização de mais valia” refere-se ao montante de (R$
25.610) e o ajuste quanto a diluição da participação registrado no patrimônio liquido na rubrica de
“Ganho/perda na diluiçõ da participação em controlada”, de acordo com o ICPC 09, visto ser uma
transação entre acionistas, refere-se ao montante de de R$ 95.223.
(c) Ganho na redução de % em controlada é decorrente de ganhos relacionados a diluição de participação
em sua controlada, de 70% para 48,22% no decorrer do exercício de de 2019, este montante está
registrado no patrimônio líquido da Companhia, conforme ICPC 09, visto ser uma transação entre
acionistas da Companhia (nota 16) .

No momento da aquisição da Alphaville Urbanismo S.A., foi gerado ágio que está fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura e na mais valia de ativos, reconhecido na controladora na rubrica de
Investimentos e no consolidado alocado conforme a natureza dos ativos adquiridos.
O ágio é mensurado como o excesso da soma da contrapartida transferida, do valor das participações
não controladoras na adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na
adquirida sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos
identificáveis. Conforme demonstrado no quadro abaixo:
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150.092

Adiantamentos cliente - Nota 12 (*)

Contraprestação paga na aquisição

Ágio

937.891

79.159

(391.322)

150.092

Valor justo sobre Participação dos acionistas não controladores (***)

350.000

Adiantamentos cliente - Nota 9 (*)

3.016

326.946

463.062

Backlog - Nota 9 - (*)

41

Custo

(474.829)

(198.245)
79.159

-

700

420.000

3.016

158.432

420.000

937.891

193.077
-

(150.092)

(349.300)

-

-

(168.514)

Amortização Saldo líquido
acumulada

Marca - Nota 9

Investimentos em participações societárias - Nota 7

Estoques (**)

Mais valia

Contraprestação paga na aquisição

(391.322)
79.159

350.000

Backlog - Nota 9 - (*)

Valor justo sobre Participação dos acionistas não
controladores (***)
Ágio

420.000

3.016

326.946

Custo

Marca - Nota 9

Investimentos em participações societárias - Nota 7

Lotes (**)

Mais valia

2018

(595.662)

108.830
-

(150.092)

(350.000)

-

-

(204.400)

Amortização
acumulada

(462.543)

-

187.625

(150.092)

(348.603)

-

-

(151.513)

Amortização acumulada

2017

937.891

(391.322)
79.159

150.092

350.000

420.000

3.016

326.946

Custo

475.307

79.159

(203.697)

-

1.397

420.000

3.016

175.433

Saldo líquido

342.229

(282.492)
79.159

-

-

420.000

3.016

122.546

Saldo líquido

2019
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O quadro acima é utilizado para facilitar o entendimento da operação de Business Combination,
ocorrida na Companhia no decorrer do exercício de 2013, e conferência dos valores da demonstração
financeira.
(*) Amortização registrada na rubrica “Amortização de ágio sobre investimentos” na demonstração do
resultado no consolidado.
(**) Amortização registrada na rubrica “Custos operacionais - Desenvolvimento e venda de lotes” na
demonstração do resultado no consolidado.
(***) Amortização registrada na rubrica “Lucro/Prejuizo líquido atribuível aos acionistas não
controladores” na demonstração do resultado no consolidado.
A realização do ágio sobre o investimento foi registrada tendo com suporte base a emissão do estudo de
determinação da realização do ágio, preparado por avaliador independente.
A avaliação do valor recuperável foi efetuada de acordo com as práticas contábeis descritas na Nota
2.3.1. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de 2017, o Grupo não identificou perdas futuras de realização.

8. Imobilizado
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a movimentação dos itens de
imobilizado está sumarizada a seguir:

Descrição
Custo
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de ativo
Estande de vendas

Depreciação acumulada
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de ativo

Consolidado
Adoção inicial
CPC 06 (R2) IFRS
31/12/2018
Adições
16 (Nota 3.1)

Baixas

31/12/2019

8.513
41

-

52
-

(244)
-

8.321
41

12.067
2.322
503
-

31.155
-

260
502

-

12.327
2.322
503
31.155
502

23.446

31.155

814

(244)

55.171

(7.139)
(41)

-

(1.177)
-

230
-

(8.086)
(41)

(8.120)
(2.110)
(243)
-

-

(976)
(124)
(50)
(4.732)

-

(9.096)
(2.234)
(293)
(4.732)

(17.653)

-

(7.059)

230

(24.482)
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Total imobilizado

Descrição
Custo
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos

Depreciação acumulada
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos

Total imobilizado

5.793

31.155

(14)

Consolidado
Adições
Baixas

31/12/2017

30.689

31/12/2018

8.513
994

-

(953)

8.513
41

15.518
2.390
808

644
-

(4.095)
(68)
(305)

12.067
2.322
503

28.223

644

(5.421)

23.446

(5.908)
(992)

(1.231)
(2)

953

(7.139)
(41)

(10.321)
(2.039)
(299)

(1.894)
(139)
(65)

4.095
68
123

(8.120)
(2.110)
(243)

(19.559)

(3.332)

5.238

(17.653)

8.664

(2.688)

(183)

5.793

Consolidado
Adições
Baixas

31/12/2017

Descrição
Custo
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos

31/12/2016

Depreciação acumulada
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros e instalações
Móveis e utensílios

Total imobilizado

(6.245)

8.513
7.178

-

(6.184)

8.513
994

14.977
2.374
808
33.850

541
16
557

(6.183)

15.518
2.390
808
28.223

(4.625)
(3.051)
(8.429)

(1.283)
(597)
(1.892)

2.656
-

(5.908)
(992)
(10.321)

(1.872)
(218)

(167)
(81)

-

(2.039)
(299)

(18.195)

(4.020)

2.656

(19.559)

15.653

(3.462)

(3.527)

8.664
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As seguintes vidas úteis e taxas percentuais são utilizadas para cálculo da depreciação:

Hardwares
Veículos
Benfeitorias em inóveis de terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso

9

Vida útil

Taxa média anual
de depreciação - %

5 anos
5 anos
4 anos
10 anos
10 anos
10 anos

20
20
25
10
10
10

Intangível
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a movimentação dos itens de
intangível está sumarizada a seguir:
Consolidado
2019
2018
2017
Software – (a)
Mais valia– (b)
Total

14.922
499.159
514.081

23.832
499.859
523.691

31.765
500.556
532.321

a. Software
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a movimentação dos itens de
intangível está sumarizada a seguir:
Consolidado
Descrição
Custo
Software – Custo
Software – amortização (a)

31/12/2018

Adições Amortização 31/12/2019

56.185
(32.353)

792
-

(9.702)

56.977
(42.055)

23.832

792

(9.702)

14.922

Consolidado
Descrição
Custo
Software – Custo
Software – amortização (a)

31/12/2017

Adições Amortização 31/12/2018

53.981
(22.216)

2.204
-

(10.137)

56.185
(32.353)

31.765

2.204

(10.137)

23.832
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Descrição
Custo
Software – Custo
Software - amortização (a)
Total intangível

31/12/2016 Adições

Consolidado
Amortização

40.970 13.011
(12.503)
28.467 13.011

(a)A taxa de amortização do Sofwatre é de 20% a.a.
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(9.713)
(9.713)

31/12/2017
53.981

(22.216)
31.765
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b. Intangível alocação de ágio por mais valia
O processo de alocação do ágio foi concluído com a emissão do estudo de determinação dos valores
justos dos ativos e passivos adquiridos, preparado por avaliador independente, referente a aquisição de
Alphaville Urbanismo S.A.. A parcela remanescente não alocada, refere-se ao ágio por expectativa de
rentabilidade futura.
Backlog é considerado intangível pois se trata do resultado futuro das vendas já contratadas. O resultado
destas vendas é apropriado ao resultado mediante a evolução das obras, pelo critério do percentual de
conclusão (PoC).
O intangível está composto conforme demonstrado abaixo:
Amortização

31/12/2017

420.000

-

3.370

(1.973)

31/12/2016
Marca
Backlog*
Ágio

Amortização

31/12/2018

Amortização

31/12/2019

420.000

-

1.397

(697)

420.000

-

420.000

700

(700)

-

79.159

-

79.159

-

79.159

-

79.159

502.529

(1.973)

500.556

(697)

499.859

(700)

499.159

A Companhia contratou avaliador independente para a realização de estudo para auxiliar na avaliação
sobre o valor econômico da Controlada o qual foi utilizado para o teste de impairment, com base na
emissão de laudo elaborado conclui-se que não houve nenhum impacto que justificasse o registro de
qualquer variação a título de impairment.
(i) Teste de redução ao valor recuperável para UGCs contendo ágio
Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio e a marca registrada foram alocados às
UGCs do Grupo (divisões operacionais) como segue:

Alphaville Urbanismo S.A.

2019

2018

2017

499.159

499.859

500.556

O valor recuperável dessa UGC foi baseado no valor justo menos custos de alienação, estimado com
base nos fluxos de caixa descontados.
As principais premissas utilizadas na estimativa do valor recuperável são definidas a seguir. Os valores
atribuídos às principais premissas representam a avaliação da administração das vendas futuras de
lotes e foram baseados em dados históricos de fontes externas e internas.

Taxa de desconto
Taxa de crescimento do valor terminal

2019

2018

2017

14,7%

16,7%

16,1%

3,5%

3,75%

4,0%
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A taxa de desconto foi uma medida pós-impostos estimada com base no custo de capital médio
ponderado da indústria histórica, com uma possível alavancagem de dívida de 35% a uma taxa de juros
de mercado de 10,1%.
As projeções de fluxo de caixa incluem estimativas específicas para vinte anos e uma taxa de
perpetuidade.
A taxa de crescimento terminal foi determinada com base na estimativa da administração da taxa de
crescimento anual composta de longo prazo do Fluxo de caixa líquido, consistente com as suposições
que um participante do mercado faria.
O Fluxo de caixa líquido orçado foi estimado levando em consideração a experiência passada, ajustado
para refletir a retomada dos lançamentos da companhia.
O valor recuperável estimado da UGC excedeu seu valor contábil em R$ 1.554 em 2019 (2018: R$
1.107 e 2017: R$ 1.485).
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10. Empréstimos e financiamentos
Tipo de operação

Cédula de crédito bancário (a)
Nota Promissória
Mútuo (b)

Vencimentos

Taxa de juros ao ano

Ago/20 a
CDI +2,35% a CDI +5,50%
Mai/23
nov/20 CDI+3,45%
- 110% do CDI

2019

2018

2017

142.315

172.170

164.277

-

32.915

50.347

8.632

11.436

-

150.947

216.521

214.624

Parcela circulante

57.465

86.058

92.582

Parcela não circulante

93.482

130.463

122.042

a)
Corresponde às linhas de financiamento junto a instituições financeiras para a captação de recursos
necessários ao desenvolvimento dos empreendimentos.
Em 2018, o Grupo captou através de Contrato de Mutuo o montante de R$11.069 com garantia
b)
da Investida para execução de obras.
Cédula de crédito bancário:
Em 04 de Agosto de 2015, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$50.000 com prazo de 60 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários
selecionados e com a finalidade de prover recursos para a construção de empreendimentos imobiliários.
Em 12 de novembro de 2015, o Grupo captou através de 2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário (CCB), sendo
a primeira (Série 1) no montante de R$150.000 e a segunda (Série 2) no montante de R$100.000, ambas com
o prazo de 48 meses sendo garantido pela Cessão Fiduciária de Recebíveis Imobiliários e com a finalidade de
prover recursos para a construção de empreendimentos Imobiliários.
Em 20 de junho de 2018, o Grupo alongou o prazo de pagamento do saldo remanescente da Cédula de Crédito
Bancário (CCB) Série 1, com vencimento previsto para 20 de fevereiro de 2020, por mais 27 meses, e na Série
2, com vencimento previsto para 20 de fevereiro de 2020, por mais 23 meses.
Em 30 de Agosto de 2017, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$10.000 com prazo de 365 dias sem constituição de garantia.
Em 31 de Julho de 2018, o Grupo alongou o prazo de pagamento do saldo remanescente de R$6.000 da Cédula
de Crédito Bancário (CCB), com encerramento previsto para em 30 de Agosto de 2018, por mais 6 meses, sem
constituição de garantia.
Em 08 de Dezembro de 2017,o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$10.000 com prazo de 48 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários
selecionados.
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Em 14 de Maio de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$24.712 com prazo de 50 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários
selecionados.
Em 04 de Junho de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$7.000 com prazo de 47 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários selecionados.
Em 12 de Setembro de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$20.000 com prazo de 36 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários
selecionados.
Em 30 de Outubro de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$10.000 com prazo de 49 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários
selecionados.
Em 29 de Novembro de 2019, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante de
R$30.000 com prazo de 42 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários
selecionados
Notas promissórias:
Em 09 de Dezembro de 2015, o Grupo realizou a emissão e oferta de notas promissórias totalizando R$30.000,
com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e com a
finalidade de prover recursos para a construção de empreendimentos imobiliários. As notas promissórias são
emitidas pelo Grupo no âmbito da 3º emissão de 12 (doze) notas promissórias comerciais, com o valor unitário
de R$2.500 na data da emissão, nos termos da Instrução CVM nº 134 e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis. Em 27 de Novembro de 2017, o Grupo realizou o pré pagamento das notas
promissórias remanescentes dessa emissão.
Em 28 de Novembro de 2017, o Grupo realizou a emissão e oferta de notas promissórias totalizando R$49.900,
com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários. As notas
promissórias são emitidas pelo Grupo no âmbito da 4º emissão de 34 (trinta e quatro) notas promissórias
comerciais, nos termos da Instrução CVM nº 134 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O Grupo está sujeita a índices e limites de adimplência ("covenants"), sendo, em sua maioria, compostos por
limitações ao nível de endividamento total. O Grupo encontra-se adimplente com as suas obrigações.
As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte vencimento:
2019

2018

2017

2019
2020

57.465

86.058
51.833

92.582
86.295
33.125

2021

44.455

37.176

2.622

2022

28.385

41.454

-

2018

2023 em diante
Total

20.642

-

-

150.947

216.521

214.624
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As despesas financeiras de empréstimos são capitalizadas ao custo de empreendimentos em andamento
e terrenos com prospecção de lançamento, de acordo com a utilização dos recursos, e apropriadas ao
resultado de acordo com o critério adotado para o reconhecimento de receitas, conforme abaixo
demonstrado. A taxa de capitalização utilizada na determinação do montante dos custos de empréstimos
elegível à capitalização foi de 8,01% em 31 de dezembro de 2019 (9,99% em 31 de dezembro 2018 e
10,26% em 31 de dezembro 2017).
Consolidado
2019

Despesas financeiras

2018

2017

355.600

318.270

210.111

Encargos financeiros capitalizados

(4.151)

(5.344)

(7.530)

Encargos financeiros líquidos (Nota 22)

351.449

312.926

202.581

32.244

42.693

Encargos financeiros incluídos na rubrica lotes a
comercializar
Saldo inicial

24.210

Encargos financeiros capitalizados

4.151

5.344

7.530

Encargos apropriados ao resultado

(6.965)

(13.378)

(17.979)

Saldo final (Nota 6)

21.396

24.210

32.244
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11. Debêntures
Controladora

Emissões

Remuneração

Vencimento

Anual

Final

Principal
- R$

Primeira emissão – primeira série

59.126

CDI+3,00%

Primeira emissão – segunda série

60.874

CDI+3,00%

Dezembro de
2023
Dezembro de
2023

Parcela circulante
Parcela não circulante

2019

2018

61.697

2017

-

-

123.026

-

-

3.026

-

-

120.000

-

-

61.329

Consolidado

Emissões

Primeira emissão

-

Terceira emissão (a)

-

Sétima emissão
Primeira emissão – primeira série –
Investidora
Primeira emissão – segunda série –
Investidora

Vencimento

Anual

Final

2019

Dezembro de
629.770
2025
IGPM+14,00% Maio de 2020
Fevereiro de
IGPM+14,00%
2021
Dezembro de
CDI+3,90%
53.552
2024
CDI+5,85% Abril de 2026
40.248
Dezembro de
CDI+3,00%
61.697
2023
Dezembro de
CDI+3,00%
61.329
2023

627.000

Segunda emissão (a)

Quarta emissão

Remuneração
Principal
- R$

CDI+3,05%

53.290
39.922
59.126
60.874

Parcela circulante

(a) Debêntures conversíveis em ações ordinárias.
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2017

663.385

701.763

550.025

445.748

737.134

493.403

56.481

-

-

-

-

-

846.596 2.007.025

1.640.914

18.455

Parcela não circulante

2018

137.904

41.763

828.141 1.869.121

1.599.151
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As parcelas não circulantes têm os seguintes vencimentos.
Consolidado
Vencimento

2019

2018

2017

-

-

41.763

2019

-

137.904

132.000

2020

18.455

686.600

577.748

2021

44.838

876.641

625.403

2022

77.009

305.880

264.000

2023 e depois

706.294

-

-

846.596

2.007.025

1.640.914

2018

Controladora
Em 4 de janeiro de 2019, a Companhia obteve aprovação para primeira emissão de debentures simples,
não conversíveis e sem garantia, no valor total de R$ 120.000 (cento e vinte milhões), comvencimento
em 30 de dezembro de 2023, divididas em duas séries, sendo a primeira série no valor de R$ 59.126 e a
segunda série no valor de R$ 60.874. Os recursos líquidos obtidos com a emissão da primeira série
foram utilizados para aquisição de debentures referentes a segunda e terceira emissão da AUSA, e os
recursos líquido obtidos com a emissão da segunda série foram utilizados para aquisição de debentures
referentes a sexta emissão da AUSA.
Em 4 de julho de 2019 a Companhia obteve aprovação para segunda emissão de debentures de espécie
subordinada, não conversíveis e sem garantia real, limitado ao valor de R$ 110.000 (cento e dez milhões)
e com vencimento em cinco anos. Os recursos líquidos obtidos com a emissão da segunda série, no
montante de R$ 50.203 foram utilizados em parte para amortização antecipada no valor de R$ 15.000 e
parte para aquisição de debentures da sexta emissão da AUSA, no valor de R$ 35.000 .A quitação
integral antecipada da debenture, do saldo remanescente, ocorreu através da dação de pagamento de
debentures referentes a segunda e terceira emissão da AUSA.
Consolidado
Em 9 de setembro de 2013, o Grupo obteve aprovação para a distribuição pública com esforços restritos de
colocação da 1ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real
e prazo de vencimento de oito anos e no valor total de até R$800.000, garantida pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados originários do Grupo e suas controladas. Em 09 de dezembro de 2013 foi
integralizado o montante R$500.000, em 17 de julho de 2014, foi integralizado R$150.000 e, em 19 de março
de 2015, foi integralizado R$150.000. A escritura conta com cláusulas que restringem a habilidade do Grupo
na tomada de algumas ações, e pode requerer o vencimento antecipado em caso de descumprimento destas
cláusulas. Em 19 de junho de 2019, o Grupo aumentou o prazo de pagamento do saldo remanescente de
R$660.000, com encerramento previsto em 11 de dezembro de 2023, para mais 2 anos, sem constituição de
garantia.
Em 9 de maio de 2016, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 2ª Emissão de debêntures,
conversíveis em ações ordinárias, em série única, sem garantia real e prazo de vencimento de quatro anos no
valor total de até R$350.000. Em 10 de maio de 2016 foi integralizado o montante R$250.000 e em 16 de
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agosto de 2016, foi integralizado R$106.393, valor atualizado monetariamente conforme descrito na escritura
de emissão. Em 05 de setembro de 2018 os juros previstos foram integralizados no principal. A escritura de
emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia ("Covenants"). Em 27 de dezembro de
2019, foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária a conversão da totalidade das Debêntures em
circulação, consistentes em 350.000 Debêntures, em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da
Emissora.
Em 10 de fevereiro de 2017, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 3ª Emissão de
debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, sem garantia real e prazo de vencimento
de quatro anos no valor total de até R$450.000. As integralizações foram em 21 de fevereiro de 2017 no
montante de R$66.000, em 24 de março de 2017 no montante de R$40.000, em 25 de abril de 2017 no
montante de R$57.694, em 17 de maio de 2017 no montante de R$63.658, em 05 de junho de 2017 no
montante de R$53.836, em 29 de junho de 2017 no montante de R$168.810, em 31 de julho de 2018 no
montante de R$37.128, em 14 de setembro de 2018 no montante de R$37.128, em 30 de outubro de
2018 no montante de R$20.000, em 14 de setembro de 2018 no montante de R$11.998, em 07 de
dezembro de 2018 no montante de R$11.998, em 04 de janeiro de 2019 no montante de R$23.498, em
31 de janeiro de 2019 no montante de R$9.249, em 08 de fevereiro de 2019 no montante de R$47.305
e em 13 de fevereiro de 2019 no montante de R$618, cujos valores foram atualizados monetariamente
conforme descrito na escritura de emissão. Em 05 de setembro de 2018 os juros previstos foram
integralizados no principal. A escritura de emissão não estabelece índices financeiros restritivos à
Companhia ("Covenants"). Em 27 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembléia Geral
Extaordinária a conversão de 524.571 Debêntures da 3ª Emissão em 30.661.340 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor de emissão da Cia. Em Ata Geral dos Titulares de Debêntures da 3ª Emissão,
realizada em 31 de dezembro de 2019, foi aprovado a conversão de 75.429 Debêntures em ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Emissora.
Em 27 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembléia Geral Extaordinária a conversão de 524.571
Debêntures da 3ª Emissão em 30.661.340 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor de emissão
da Cia. Em Ata Geral dos Titulares de Debêntures da 3ª Emissão, realizada em 31 de dezembro de 2019,
foi aprovado a conversão de 75.429 Debêntures em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
da Emissora.
Em 01 de janeiro de 2018, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 4ª Emissão de
debêntures, não conversíveis em Ações, em duas séries (2ª série não subscrita), com garantia real, e com
prazo de vencimento de sete anos e no valor total até R$58.200, garantida pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados originários do Grupo e suas controladas. A escritura de emissão
não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia ("Covenants"). Os recursos levantados na
emissão serão utilizados no desenvolvimento de projetos imobiliários selecionados e suas garantias.
Em 04 de julho de 2019, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 6ª Emissão de
debêntures, não conversíveis, da espécie subordinada, em série única, sem garantia real, e com prazo de
vencimento de cinco anos e no valor total até R$110.000. As integralizações foram em 06 de setembro
de 2019 no montante de R$35.587, em 15 de outubro de 2019 no montante de R$14.616 e em 25 de
novembro de 2019 no montante de R$60.875, cujos valores foram atualizados monetariamente
conforme descrito na escritura de emissão. A escritura de emissão não estabelece índices financeiros
restritivos à Companhia ("Covenants"). Em 29 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembléia Geral
Extraordinária o aumento de capital via emissão de novas ações ordinárias, mediante a capitalização das
111.078 debêntures simples emitidas pelo Grupo.
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Em 02 de agosto de 2019, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 7ª Emissão de
debêntures simples, não conversíveis em Ações, em série única, com garantia real, e com prazo de
vencimento de sete anos e no valor total até R$44.000, garantida pela cessão fiduciária de recebíveis
imobiliários selecionados originários do Grupo e suas controladas. A escritura de emissão não estabelece
índices financeiros restritivos à Companhia ("Covenants"). Os recursos levantados na emissão serão
utilizados no desenvolvimento de projetos imobiliários selecionados e suas garantias.

12. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
Consolidado
2019

2018

2017

-

4.173

3.621

70.123

40.362

44.904

70.123

44.535

48.525

70.123

44.535

48.525

Obrigações por compra de imóveis
Adiantamentos de clientes:

Circulante

As obrigações são, substancialmente, atualizadas pela variação do Indice Geral de Preços do Mercado – IGPM.
A rubrica adiantamentos de clientes representa a parcela recebida dos clientes em montante superior ao
percentual de andamento da obra (nota 23).

12.a Valores a serem transferidos para parceiros de empreendimentos
Refere-se à parcela dos valores recebidos pela empresa por conta da venda dos lotes e a serem repassados aos
parceiros do terreno atráves contratos de parceria imobiliária
Consolidado
2019
Repasse a efetuar à parceiros nos
empreendimentos

2018

39.257

32.965

39.257

32.965
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13. Provisões para demandas judiciais
a.

Provisões para demandas judiciais
O Grupo e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e
órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias,
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações de seus assessores
jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência
anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir
as perdas estimadas com as ações em curso. O Grupo não espera reembolsos em conexão com o resultado
desses processos.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as movimentações na provisão estão
sumarizadas a seguir:
Processos
cíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Complemento de provisão
Pagamento ou realização de
provisão

6.673
28.768

Total
consolidado

130

2.023

8.826

-

5.367

34.135

(16)

(54)

35.425

76

7.390

42.891

Complemento de provisão

118.142

-

-

118.142

Pagamento ou realização de
provisão

(73.617)

(75)

(2.556)

(76.248)

79.950

1

4.834

84.785

Complemento de provisão

135.742

2.405

7.229

145.376

Pagamento ou realização de
provisão

(93.962)

-

-

(93.962)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

121.730

2.406

12.063

136.199

Circulante

27.333

540

2.709

30.582

Não circulante

94.397

1.866

9.354

105.617

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Saldo em 31 de dezembro de 2018

(i)

Processos tributários Processos trabalhistas

(70)

Processos cíveis, tributários e trabalhistas
O Grupo e suas controladas são partes em outros processos trabalhistas, tributários e cíveis decorrentes
do curso normal dos seus negócios, os quais, na opinião da Administração e de seus assessores legais,
possuem expectativa de perda classificada como possível, sendo que, nenhuma provisão foi constituída
para fazer face de desfechos desfavoráveis dos mesmos.
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O montante desses processos, são conforme descritos abaixo:
2019
Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas

248.237
72.973
7.178
328.388

2018
352.776
49.072
24.830
426.678

2017
362.614
70.651
23.438
456.703

O saldo de depósitos judiciais do Grupo, em 31 de dezembro de 2019, correspondeu a R$25.420
(R$27.063 em 2018 e R$ 28.117 em 2017) registrados na rubrica de outros créditos no ativo
circulante e não circulante (Nota 5.2).

(ii)

Risco ambiental
Há uma diversidade de legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Estas leis
ambientais podem resultar em atrasos para o Grupo na adequação da conformidade e outros
custos, e impedir ou restringir empreendimentos. Antes do acordo de parceria de um loteamento,
o Grupo efetua a análise de todos os assuntos ambientais necessários e aplicáveis, incluindo a
possível existência de materiais perigosos ou tóxicos, substância residual, árvores, vegetação e a
proximidade de um terreno para áreas de preservação permanente. Assim, antes do lançamento
de um loteamento, o Grupo obtém todas as aprovações governamentais e incluindo licenças
ambientais.
Adicionalmente, a legislação ambiental estabelece sanções criminais, cíveis e administrativas
para indivíduos e entidades legais para atividades consideradas como infrações ou delitos
ambientais. As penalidades incluem suspensão das atividades de desenvolvimento, perdas de
benefícios fiscais, reclusão e multa. Os processos em discussão pelo Grupo na esfera cível estão
classificados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível, assim como na
opinião do Grupo.

(iii)

Obrigações relacionadas com a conclusão dos loteamentos
O Grupo assume o compromisso de concluir as unidades vendidas, assim como atender às leis
que regem o setor da construção civil, incluindo a obtenção de licenças das autoridades
competentes e prazos para início e entrega dos empreendimentos sujeita a penalidades legais e
contratuais.

(iv)

Compromissos
O Grupo mantém compromissos com terceiros (parceiros) e sócios nos empreendimentos em
conjunto:
·

Contratos de parceria com proprietários de terrenos, o qual será sócio ou parceiro imobiliário
(nota 18.1(a));
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·

Compromisso com fornecedores os quais estão sendo contratados, ou com terceiros quaisquer
no pré-lançamento ou avaliação do negócio.

O Grupo não possui obrigações a longo prazo por meio das suas controladas em 31 de dezembro de
2019, entretanto possui saldo no montante de R$ 7.569 em 2018 e R$ 16.609 em 2017, relacionados
com o fornecimento de serviços e de matéria-prima utilizada no desenvolvimento dos empreendimentos
imobiliário.
O Grupo possui contrato de aluguel para o imóvel onde se situa suas instalações, sendo o custo mensal
de R$536 reajustado anualmente pela variação do IGPM-FGV (nota 3.1).

14. Imposto de renda e contribuição social
a. Imposto de renda e contribuição social corrente
A reconciliação da despesa de imposto de renda com os prejuízos para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, é como segue:
Consolidado
2019

2018

2017

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social e das
participações

(821.214)

(784.455)

(835.018)

Imposto de renda calculado à alíquota nominal – 34%
Efeito líquido das controladas tributadas pelo lucro presumido
Diferenças permanents
Encargos Sobre Obrigações com Investidores
Resultado com equivalência
Créditos tributários não reconhecidos

279.213
(87.890)
(28.565)
(1.953)
(162.828)

266.715
(79.980)
(18.532)
(1.942)
(172.649)

283.906
(102.062)
(13.296)
(2.755)
(950)
(161.458)

(2.023)

(6.388)

3.385

(2.023)

(6.631)

(8.878)

-
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12.263

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
Reversão / Despesas de imposto de renda e contribuição social
diferido

O Grupo não reconheceu créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição
social de exercícios anteriores devido aos prejuízos recorrentes e por não possuir expectativa de
realização num futuro próximo nas empresas tributáveis pelo de lucro real.

b.

Imposto de renda e contribuição social diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos tem a seguinte origem:
Consolidado

Ativo
Diferenças temporárias – PIS e COFINS diferido
Provisões para demandas judiciais
Ajuste a valor presente (AVP)
Demais provisões
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2019

2018

2017

2.639
12.749
8.097
15.726

3.278
6.554
11.696
32.664

3.214
3.293
12.582
28.039
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Passivo
Tributação de receita entre regimes de caixa e competência

Total Líquido
Crédito tributário
Prejuízos fiscais e bases negativas de imposto de renda e contribuição social
Créditos tributários não reconhecidos

39.211

54.192

47.128

(28.645)

(36.252)

(40.490)

(28.645)

(36.252)

(40.490)

10.566

17.940

6.638

757.500 602.553 450.504
(768.066) (620.493) (457.270)
(10.566)

(17.940)

(6.766)

15. Fornecedores e Outras Obrigações
Controladora
2019
Recolhimento diferido (a)

-

Distratos a pagar

-

Arrendamento mercantil,
líquido (Nota 3.1)

-

IPTU a pagar

-

Consolidado

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

42

33

-

-

2019

2018

2017

54.103

66.764

64.558

33.478

27.964

10.949

25.716

-

-

18.565

12.209

-

11.342

13.701

-

95.683

97.725

84.329

31.911

24.922

25.796

Provisão gastos com
escrituração (b)
Fornecedores

3

Outras contas a pagar

-

Total outras obrigações

3

42

33

270.798

243.285

185.632

Circulante

3

42

33

180.126

166.616

104.678

-

-

-

90.672

76.669

80.954

Não circulante

-

(a) Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS para pagamentos diferidos são registrados para
refletir os efeitos tributários decorrentes de diferenças temporárias da base tributária, que determinam o
momento do pagamento, à medida que as vendas de imóveis são recebidas (Instrução Normativa SRF nº 84/79)
e reconhecimento efetivo dos ganhos imobiliários, em conformidade com a Resolução CFC no. 1.266 / 09 e
Deliberação CVM nº. 561/08, conforme alterada pela Deliberação CVM nº. 624/10 (OCPC 01 (R1)).
(b) Em determinadas vendas à clientes, a Companhia tem se comprometido a arcar com as custas de
alienação fiduciária e escrituração.

16. Patrimônio líquido
Capital social
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O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 é de R$ 1.259.893
e está representado por 1.259.893 ações, sendo 1.259.893 ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em
2017, 2018 e 2019 o capital aprovado pelos acionistas em AGE é de R$1.264.999 o qual encontra-se subscrito
e integralizado nas respectivas datas no montante de R$1.259.893.
O Conselho de Administração da Companhia está autorizado a deliberar a emissão de ações ordinárias, dentro
do limite do capital autorizado, independentemente de reforma estatutária.

(ii)

Destinação dos Resultados

Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente quando de obtenção do lucro, com destinação de 5%, não podendo
exceder a 20% do capital social.

Reserva de capital
A constituição de reseva de capital nas demonstrações da mutações do patrimônio líquido, refere-se ao
ganho na diluição de participação em sua controlada, de 70% para 48,22%, no decorrer do exercício de
de 2019, conforme ICPC 09, visto ser uma transação entre acionistas da Companhia.

Ganho na diluição de percentual em controlada
No decorrer do exercício de 2019, a Companhia obteve ganho e perdas relacionas a diluição de sua participação
em sua controlada AUSA, este montante está registrado no patrimônio líquido da Companhia (nota 7):
2019
966.655
33.500
(95.223)
4.725
909.657

Ganho na diluição do % de participação
Compra de ações
Redução de participação na amortização de mais valia
Perdão de juros por parte dos acionistas

Reserva de Lucros
A reserva de lucros é constituída anualmente como destinação de 95% do lucro líquido do exercício,
sendo que no exercicio de 2019, 2018 e 2017 a Companhia apurou prejuízo não cabendo a consituituição
de reservas.

Dividendos
Face o prejuízo no exercício não há proposição de dividendos em 31 de dezembro 2019 assim como em
2018 e 2017 para a controladora.

Resultado por ação
O prejuízo básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo atribuível aos acionistas
da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações emitidas durante o período.
Em 10 de agosto de 2020, conforme fato divulgado na nota 28 de eventos subsequentes, em ata de
Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado o grupamento de ações, na proporção de 38 (trinta e oito)
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ações para 1 (uma), passando o capital social a ser representado por 68.897.877, ações, ajustando de forma
retrospectiva o cálculo do prejuízo básico e diluído por lote de mil ações em circulação com base no que
determina o CPC 41 / IAS 33.

Prejuízo atribuível aos acionistas
controladores da Companhia
Média ponderada do número de ações
Prejuízo básico e diluido por lote de mil
ações - em reais

2019

2018

2017

(491.412)
68.763

(548.096)
68.763

(575.956)

(7,15)

(7,97)

68.763
(8,38)

17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
A companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco. As operações da companhia e das suas controladas estão sujeitas aos
fatores de riscos abaixo descritos:
(i) Considerações sobre riscos

a. Risco de crédito
A companhia e suas controladas restringem a exposição a riscos de crédito associados a caixa e
equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras avaliadas como de
primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo.
Com relação às contas a receber, a companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio
de vendas para uma base ampla de clientes e de análises de crédito contínua.
Adicionalmente, inexistem históricos relevantes de perdas em face da existência de garantia real de
recuperação de seus produtos nos casos de inadimplência durante o período de construção.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não havia concentração de risco de crédito relevante
associado a clientes.No entanto, a Companhia realiza provisão para risco de crédito e distrato, veja
nota 2.3.1 (b) e (c).

b. Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade de a companhia e as suas controladas sofrerem ganhos ou perdas decorrentes
de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia e suas controladas buscam diversificar a captação
de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. As taxas de juros sobre empréstimo estão
mencionadas na Nota 9. As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas
na Nota 4.
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c. Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade do grupo não dispor de recursos suficientes para cumprir
com seus compromissos em função dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações, vide analise
complementar mencionada na nota explicativa 2 (Base de preparação e elaboração das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas).
Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo m édio ponderado do capital, a companhia
monitora permanentemente seu nível de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o
cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de empréstimos de modo a garantir que a
geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, sejam adequadas para
a manutenção do seu cronograma de compromissos.

Consolidado:
Em 31 de dezembro de 2019
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)
Contas a receber (Nota 5.1)
Empréstimos e financiamentos (Nota
10)
Debêntures (Nota 11)
Fornecedores
Efeito líquido

Em 31 de dezembro de 2018
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)
Contas a receber (Nota 5.1)
Empréstimos e financiamentos (Nota
10)
Debêntures (Nota 11)
Fornecedores
Efeito líquido

Em 31 de dezembro de 2017
Aplicações Financeiras (Nota 4.2)
Contas a receber (Nota 5.1)
Empréstimos e financiamentos (Nota
10)
Debêntures (Nota 11)
Fornecedores

Menos de 1
ano

1 a 3 anos

Mais que 5
anos

4 a 5 anos

Total

37.024

-

-

-

37.024

527.781

461.835

241.087

134.886

1.366.289

(57.465)

(93.482)

(20.642)

-

(150.947)

(18.455)

(352.435)

(464.213)

(11.493)

(846.596)

(95.683)

-

-

-

(95.683)

393.202

15.918

(222.406)

123.373

310.086

Menos de 1
ano

1 a 3 anos

Mais que 5
anos

4 a 5 anos

Total

62.408

-

-

-

62.408

563.007

428.527

280.662

432.616

1.704.812

(86.058)

(109.675)

(20.788)

(137.904)

(1.869.121)

(216.521)

-

(2.007.025)

(97.725)

-

-

-

(97.725)

303.728

(1.550.269)

259.874

432.616

(554.051)

Menos de 1
ano

1 a 3 anos

Mais que 5
anos

4 a 5 anos

Total

117.896

-

-

-

117.896

498.511

477.542

311.527

547.248

1.834.828

(92.582)

(122.042)

-

(214.624)

(41.763)

(1.335.151)

(264.000)

- (1.640.914)

(67.720)

(16.609)

-
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Efeito líquido

397.733

(979.651)

47.527

547.748

12.857

d. Hierarquia de valor justo
A companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos
financeiros pela técnica de avaliação:
Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;
Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços);
e
Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs
não observáveis).
Segue abaixo o nível de hierarquia do valor justo para os instrumentos financeiros ativos
mensurados a valor justo através do resultado da Companhia apresentados nas demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros
Aplicações financeiras (Nota 4.2)

Nível 1
-

Nível 2
37.024

Nível 3
-

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros
Aplicações financeiras (Nota 4.2)

Nível 1
-

Nível 2
62.408

Nível 3
-

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2017
Ativos financeiros
Aplicações financeiras (Nota 4.2)
Operações compromissadas ( Nota 4.1)

Nível 1
-

Nível 2
117.896
35.054

Nível 3
-

No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve transferências
entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre avaliações de valor justo
nível 3 e nível 2.
Valor justo dos instrumentos financeiros

Cálculo do valor justo
Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as informações de mercado
disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, um julgamento considerável é
necessário para interpretar informações de mercado e estimar o valor justo. Assim, as estimativas
aqui apresentadas não são necessariamente indicativas dos montantes que a companhia poderia
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realizar no mercado atual. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de
estimativas podem ter um efeito significativo nos valores justos estimados.
Os seguintes métodos e premissas seguintes foram usados para estimar o valor justo para cada classe
dos instrumentos financeiros para os quais a estimativa de valores é praticável:
(i)

Os valores caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e demais recebíveis
e demais passivo circulante se aproximam de seu valor justo registrado nas demonstrações
financeiras.

(ii)

O valor justo dos empréstimos bancários e outras dívidas financeiras é estimado através dos fluxos
de caixa futuro descontado utilizando taxas anualmente disponíveis para dívidas ou prazos
semelhantes e remanescentes.
Segue abaixo os valores contábeis e justos dos principais ativos e passivos e financeiros e 31 de
dezembro de 2019, de 2018 e de 2017:

Consolidado
2019

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
(Nota 4.1)
Aplicações financeiras
(Nota 4.2)
Contas a receber
(Nota 5.1)
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos
(Nota 10)
Debêntures
(Nota 11)
Fornecedores (Nota
15)

2018

2017

Valor
contábil

Valor
justo

23.087

23.087

13.310

13.310

45.712

37.024

37.024

62.408

62.408

117.896

780.668 780.668

918.235

918.235

1.406.161

150.947 149.691

216.521

226.874

214.624

846.596 917.500

2.007.025

2.527.181

1.640.914

97.725

97.725

84.329

95.683

95.683

Valor
contábil Valor justo

Valor
contábil

Tipo de mensuração
Valor
Justo 2019

2018

2017

117.896 "VJR"
Custo
1.406.161 Amortizado

Mantido para
negociação
Mantido para
negociação
Empréstimos e
recebíveis

Mantido para
negociação
Mantido para
negociação
Empréstimos e
recebíveis

Custo
215.503 Amortizado
Custo
1.720.664 Amortizado
Custo
84.329 Amortizado

Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
Mantido até o
vencimento

Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
Mantido até o
vencimento

45.712 "VJR"

e. Risco de aceleração de dívida
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia possuía contratos de empréstimos e
financiamentos em vigor, com cláusulas restritivas (“covenants”), relacionadas à geração de caixa, índices
de endividamento e outros (Nota10 e 11).

f. Risco de mercado
A Companhia dedica-se à construção e venda de loteamentos. 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.
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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 com 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 loteamentos podem diminuir.
A construção e 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.
A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes do loteamento do empreendimento
ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens anteriormente projetadas para os respectivos
loteamentos.

g. Gestão do capital social
O objetivo da gestão de capital da companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de crédito
forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da companhia
e maximizar o valor aos acionistas, vide analise complementar mencionada na nota explicativa 2 (Base
de preparação e elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas).
A Companhia considera sua estrutura de capital composta por: (i) empréstimos e financiamentos e
debêntures menos caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras; e (ii) patrimônio líquido):
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Controladora

2019

Consolidado

2017

2018

Empréstimos e
financiamentos
(Nota 10)
Debêntures
(Nota 11)
(-) Caixa e equivalentes
de caixa e aplic.
financeiras (Nota 4.1 e
4.2)

-

-

-

123.026

-

-

(1.620)

(2.028)

Dívida líquida

121.406

Patrimônio
líquido

232.808

2019

2018

150.947

216.521

2017

214.624

846.596

2.007.025 1.640.914

(2.234)

(60.111)

(75.718) (163.608)

(2.028)

(2.234)

937.432

2.147.828 1.691.930

(142.966)

391.391

537.687

(250.014)

583.402

h. Análise de sensibilidade
Segue abaixo quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros para um
período de um ano.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a companhia possui os seguintes instrumentos financeiros:
(a)

Aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos indexados ao CDI e IGP-M
(debentures);

(b)

Contas a receber indexados ao IGP-M;

Para a análise de sensibilidade do período findo em 31 de dezembro de 2019, o Grupo considerou
a taxa de juros de aplicações, empréstimos e contas a receber, CDI a 4,59% e IGP-M a 7,32%, de
um ano (CDI a 6,40% e IGP-M a 7,55% em 31 de dezembro de 2018) e (CDI a 6,99% e IGP-M a
0,53% negativo em 31 de dezembro de 2017).
Os cenários considerados foram:
Os cenários considerados foram:
·

Cenário I: apreciação 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação

·

Cenário II: apreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação;

·

Cenário III: depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação;

·

Cenário IV: depreciação de 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
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Em 31 de dezembro de 2019:
Cenários
I
Cenário
provável

II

Aumento
50%

Aumento
25%

II

IV

Redução
25%

Redução
50%

Operação

Risco

Aplicações financeiras
Empréstimos e
financiamentos

Aumento/Redução do CDI

1.699

2.512

2.106

1.293

887

Aumento/Redução do CDI
Aumento/Redução do CDI –
IGPM

6.928

10.241

8.585

5.272

3.616

38.860

57.435

48.146

29.570

20.282

Aumento/ Redução do IGP-M
Aumento/ Redução do IGP-M

47.487
99.984
-

70.188
146.567
-

58.837
123.275
-

36.136
76.692
-

24.785
53.401
-

99.984

146.567

123.275

76.692

53.401

Debêntures
Efeito líquido da variação
do CDI
Contas a receber
Debêntures conversíveis
Efeito líquido da variação
do IGP-M

Em 31 de dezembro de 2018:
Cenários

Operação

Risco

Aplicações financeiras
Empréstimos e
financiamentos

Aumento/Redução do CDI

Debêntures
Efeito líquido da variação
do CDI

Aumento/Redução do CDI
Aumento/Redução do CDI –
IGPM

Aumento/ Redução do IGPContas a receber
M
Aumento/ Redução do IGPDebêntures conversíveis M
Efeito líquido da variação
do IGP-M

I
II
II
IV
Cenário Aumento Aumento Redução
provável 50%
25%
25%
Redução 50%

3.994

5.871

4.933

3.056

2.117

13.857

20.369

17.113

10.601

7.345

46.072

67.722

56.896

35.246

24.422

63.923

93.962

78.942

48.903

33.884

128.749 188.603 158.676

98.822

68.895

74.612

52.016

225.957 331.002 278.479 173.434

120.911

97.208
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Em 31 de dezembro de 2017:
Cenários
I

Cenário
provável

Operação

Risco

Aplicações financeiras
Empréstimos e
financiamentos

Aumento/Redução do CDI

Debêntures
Efeito líquido da variação
do CDI

Aumento/Redução do CDI
Aumento/Redução do CDI –
IGPM

II

Aumento
50%

Aumento
25%

II

Redução
25%

IV

Redução
50%

8.241

12.092

10.167

6.315

4.390

15.002

22.013

18.508

11.497

7.991

49.053

71.978

60.515

37.591

26.129

72.296

106.083

89.190

55.403

38.510

Contas a receber

Aumento/ Redução do IGP-M

(9.772)

(14.685)

(12.228)

(7.316)

(4.860)

Debêntures conversíveis
Efeito líquido da variação
do IGP-M

Aumento/ Redução do IGP-M

(5.002)

(7.516)

(6.260)

(3.745)

(2.488)

(14.774)

(22.201)

(18.488)

(11.061)

(7.348)

18. Partes relacionadas
18.1 Saldos com partes relacionadas
As operações com partes relacionadas referem-se substancialmente a notas de débito e aportes
financeiros em SPEs e Consórcios, sem vencimento pré-determinado e cobrança de encargos
financeiros, para desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, cujo saldo é como segue:

Ativo
Conta correntes (a)
Conta corrente com Consórcios (b)
Dividendos a receber

2019

Consolidado
2018

2017

731
731
3.211

10.215
7.100
17.315
3.093

10.215
8.652
18.867
2.543

3.941

20.408

21.410

Não circulante

3.941

20.408

21.410

Passivo
Conta corrente SPE (a)
Dividendos a pagar

731
1.529

1.953

2.263

2.260

1.953

2.263

67

233

Alphaville S.A.
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019
,2018 e 2017, com relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Circulante

2.260

1.953

2.263

(a) O Grupo participa do desenvolvimento de loteamentos com outros parceiros de forma direta ou
por meio de partes relacionadas, baseados na formação de empreendimentos em conjunto. A
estrutura de administração desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na
empresa líder do empreendimento, que gerencia o desenvolvimento das obras e os orçamentos.
Assim, o líder do empreendimento assegura que as aplicações de recursos necessários sejam
efetuadas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e aplicações de recursos dos
empreendimentos estão refletidas nesses saldos, com observação do respectivo percentual de
participação, os quais não estão sujeitos à atualização ou encargos financeiros e não possuem
vencimento pré-determinado. O prazo médio de desenvolvimento e finalização dos
empreendimentos, nos quais se encontram aplicados os recursos, é de 24 a 36 meses.
(b) Consorcio é uma estrutura jurídica sob a qual o empreendimento é desenvolvido e os saldos
referem-se a transações entre a líder do consórcio e as consorciadas, conforme item (a) acima.

18.2 Outras partes relacionadas
a.

SupplierCard
O Grupo mantém relacionamento comercial com a Supplier Administradora de Cartões de Crédito
S.A. (“Supplier”), empresa que possui participação indireta de determinados fundos de
investimento em participações geridos por Pátria Investimentos Ltda.. A relação comercial do
Grupo com a Supplier consiste na oferta de uma solução de financiamento a fornecedores do
Grupo que podem optar por antecipar seus recebíveis. A antecipação dos recebíveis em si é
realizada por instituições financeiras parceiras da Supplier. O montante em 31 de dezembro de
2019 é de R$16.904 (R$29.334 em 2018 e R$17.993 em 2017).
.

b. Operação Saneamento Ceará
No contexto No contexto do desenvolvimento dos empreendimentos (i) Alphaville Ceará
Residenciais 1 e 2 e Empresarial; (ii) Terras Alphaville Ceará 1; (iii) Terras Alphaville Ceará 2 e
3; (iv) Loteamento Ceará Comercial 2; (v) Loteamento Ceará Comercial 3; e (vi) Loteamento
Ceará Comercial 4, em conjunto “Empreendimento Cidade Alpha Ceará”, o Grupo constituiu as
subsidiárias (“Loteadoras”) e Alpha Saneamento Participações S.A. (“Alpha Saneamento”). As
Loteadoras foram as sociedades responsáveis pela construção do Empreendimento Ceará, onde
foi construído a Estação de Tratamento de Esgoto (“ETE”), por meio de investimento do Grupo
na construção de redes, infraestrutura e da estação de tratamento de esgoto.
Após (i) a Alpha Saneamento constituir a Saneamento Ceará S.A. (“Saneamento Ceará”); (ii) a
empresa concessionária local negar o interesse em operar a ETE; (iii) a Loteadora transferir para
a Saneamento Ceará o direito de exploração do sistema de saneamento básico do empreendimento
concedido pelo Poder Público; a Alpha Saneamento aportou na Saneamento Ceará parte da
infraestrutura (rede interna) e o valor total do custo incorrido para a construção da ETE no
montante total de R$8.975.
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Assim, a Saneamento Ceará e a Opersan Resíduos Industriais S.A., empresa controlada pelo Pátria
Investimentos, celebraram o Contrato de Operação e Manutenção (“O&M”) para definição das
premissas da operação e manutenção da ETE. A Opersan adquiriu 51% das ações da Saneamento
Ceará que eram de titularidade da Alpha Saneamento pelo montante de R$ 4.150 e a Saneamento
Ceará celebrou com a Associação de moradores contrato para operação do sistema de saneamento
básico, e passou a receber um fee mensal em decorrência do contrato. O fee mensal é equivalente
ao valor que a concessionária local cobraria. Futuros investimentos com ampliações da ETE serão
de exclusiva responsabilidade da Opersan, desde que seja acordada a respectiva necessidade. A
Saneamento Ceará opera a rede de saneamento básico do empreendimento desde 12 de dezembro
de 2019

c.

Avais, garantias e fianças
As operações financeiras da AUSA e controladas em conjunto são garantidas por avais ou fianças
do Grupo na proporção de sua participação no capital social de tais empresas. Adicionalmente, o
Grupo presta garantia em favor de instituições financeiras através da carteira de recebíveis dos
empreendimentos no montante de R$1.516.247 em 31 de dezembro de 2019 (R$1.737.674 em
2018 e R$ 1.001.278 em 2017), nesses valores estão contidas as garantias de empréstimos e
financiamentos

d.

Transação (Remuneração) da Administração

O montante global anual aprovado em assembléia para ser distribuído entre os administradores
do Grupo para o exercício de 2019, a título de remuneração fixa, variável, benefícios e encargos
é de até R$7.854 (R$ 9.225 em 2018 e R$ 9.696 em 2017), registrado na rubrica “despesas gerais
e administrativas”.

e.

Contratos de sub-locação

A Alphaville Urbanismo S.A. e suas subsidiárias são locatárias de 3.928 m² de lajes corporativas,
correspondentes aos 3º (1.897 m²) e 4º (2.031 m²) andares do edifício Eldorado Business Tower
onde se encontra a sede do Grupo, cujo contrato de locação tem vencimento em 14/08/2025
f. Participação nos lucros e resultado
O Grupo mantém um programa de remuneração variável que proporciona aos seus empregados e
administradores, e aos de suas subsidiárias, o direito de participar nos lucros e resultados do
Grupo.
Este programa está vinculado ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos,
acordados e aprovados pelo Conselho de Administração no início de cada ano (Nota 20).

Consolidado

2019

2018

2017

Diretoria Estatutária

3.441

(3.044)

(3.312)

Demais colaboradores

5.420

(10.145)

(5.915)
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8.861

(13.189)

(9.227)

A participação nos lucros e resultados é calculada e provisionada com base no alcance das metas
do Grupo no período. Após o encerramento do exercício é realizada a apuração do alcance das
metas do Grupo, assim como dos colaboradores. Em 2019 não houve atingimento de metas,
ocorrendo a reversão da provisão.

19. Receita operacional líquida
Consolidado
2019

2018

2017

Receita operacional bruta
Venda de lotes
Prestação de Serviços
Provisão para perda em distratos
Deduções da receita bruta
Receita operacional líquida
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53.249

229.073

237.622

5.325

3.181

2.543

108.961

(171.129)

(124.458)

(3.335)

(9.086)

(7.386)

164.200

52.039

108.321

237

-

-

Despesas com marketing
Despesas com corretagem e
comissão de vendas

Despesas comerciais:

Encargos financeiros capitalizados

-

-

-

-

-

-

Controladora

-

-

-

-

-

-

-

Custo dos empreendimentos

-

-

Custo de incorporação
Reversão custo provisão de
distrato (Nota 2.3.3.(iv)
Amortização de mais valia
Provisão para perda na realização
de estoque
Manutenção/garantia

-

-

-

-

Custo de terrenos

2018

Custo de desenvolvimento e
venda de lotes:
Custo de construção

2019

20. Custos e despesas por natureza

-

-

-

-

-

-

-

2017

71

(99)

-

(99)

-

-

2019

(42.209)

(8.712)

(7.208)
(38.951)

(33.497)

(206.545)

(13.378)

-

(6.894)

(33.267)

(16.628)

111.034

(92.440)

(3.670)

(151.302)

(31.743)

(319.474)

(6.965)

-

(7.887)

(1.891)

(35.886)

(52.804)

(95.281)

(18.364)

(100.396)

2018

Consolidado
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2017

(68.248)

(11.955)

(56.293)

(460.172)

(17.979)

-

(8.262)

(22.278)

(39.791)

-

(152.145)

(12.554)

(207.163)
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Despesas com serviços prestados
Despesas com aluguéis e
condomínios
Depreciação e amortização
Despesas com desenvolvimento
organizacional
Outras

Despesas com salários e encargos
Despesas com benefícios a
empregados
Despesa com participação nos lucros
(Nota 18.2 (f))
Despesas com viagens e utilidades

Despesas administrativas

(550)

(550)

(332)

(332)

72

(409)

(409)

(8.940)
(2.719)

(10.700)
(840)

(101.831)

(13.469)

(16.761)

(81.432)

(9.088)

(750)

(483)

(1.918)

(13.189)

8.861

(24.038)

(3.016)

(3.791)

(29.168)

(26.622)

(26.632)
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(108.901)

(2.542)

(9.484)

(13.733)

(9.774)

(19.129)

(9.227)
(1.219)

(3.364)

(40.429)
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2017

952

219
(1.215)

16.590
1.175

-

(3)

(8)

-

Descontos concedidos e outras despesas

Coobrigação

(831)

-

Multa e juros pagos

Resultado financeiro líquido

-

Obrigações com investidores

(3.034)

-

Perda com títulos mobiliários

Total despesas financeiras

-

Amortização custo debêntures

116

(3)

-

-

-

-

-

-

11

108

2018

(3.026)

102
119

2019

Controladora

73

2017

4 (144.205) (102.767) (32.890)

4

-

2.203

Juros sobre captações, liquido de capitalização
(Nota 10) (a)
Despesas bancárias

2018

- (145.376) (118.142) (34.065)

2.100

45

45

-

-

Consolidado
2017
2019

Total receitas financeiras

(70)

(70)

-

-

2018

Outras receitas

Rendimento de aplicações financeiras

22. Resultado financeiro

Total

Outras despesas e receitas,
liquidas

Reversão para risco de crédito

Provisão para demandas judiciais

2019

21. Outras (despesas) receitas operacionais

188

(3)

-

-

-

-

-

-

(3)

-

191

18

173

7.770

4.866

2.905

10.343

5.540

4.803

2018

572

(268.361)

(394.722) (376.734)

(16.435)

(36.187)

-

-

(8.103)

(11.738)

(3.697)

(202.581)

10.380

(278.741)

(14.873)

(44.526)

(3)

-

(9.998)

(769)

(3.982)

2017
9.808

(402.494) (387.077)

(8.277)

(36.281)

-

-

-

-

(3.461)

(354.475) (312.926)

2019

Consolidado
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23. Empreendimentos em construção – informações e compromissos
a) Operações imobiliárias contratadas a apropriar das obras em andamento acumulado

(+) Receita bruta total de vendas
(-) Receita bruta total apropriada
(=) Saldo de receita a apropriar
(+) Custo total dos imóveis vendidos
(-) Custo total apropriado
(=) Saldo de custo a apropriar
Resultado apropriar

2019

Consolidado
2018

2017

552.495
(320.292)
232.203
(333.952)
186.155
(147.797)

1.050.956
(806.735)
244.221
(499.318)
362.945
(136.373)

1.283.905
(981.318)
302.587
(531.203)
393.628
(137.575)

84.406

107.848

165.012

(i)

As receitas de unidades vendidas a apropriar estão mensuradas pelo valor nominal dos contratos,
acrescido de atualizações contratuais e deduzidos de distratos, não considerando os efeitos de impostos
incidentes e ajuste a valor presente.

(ii)

Os custos orçados das unidades vendidas a incorrer não contemplam encargos financeiros, os quais são
apropriados aos imóveis a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis vendidos) proporcionalmente
às unidades vendidas a medida que são incorridas.

b) Compromissos com custos orçados e ainda não ocorridos, referente a unidades em
estoque
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras

Consolidado

Saldo de custo a incorrer

2019

2018

2017

(96.530)

(76.004)

(123.896)

24. Informações complementares à Demonstração de Fluxo de Caixa
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividade de
financiamento:
Consolidado

Transações:

que afetaram o caixa

Saldo inicial
2018
Empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)

Consolidado

Captações

2.223.546

Transações:

405.749

(88.565)

Pagamento
principal

(150.499)

Juros

358.005

que afetaram o caixa

Saldo inicial
2017

Empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)

que não afetaram o caixa

Pagamento
juros

Captações

1.855.538

249.600
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Conversão de
debentures

Saldo final
2019

(1.750.692)

997.544

que não afetaram o caixa

Pagamento
juros

(123.090)

Pagamento
principal

(76.665)

Juros

318.163

Conversão de
debentures

-

Saldo final
2018

2.223.546
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Consolidado

que afetaram o caixa

Transações:
Saldo inicial
2016

Captações

que não afetaram o caixa

Pagamento
juros

Pagamento
principal

Juros

Conversão de
debentures

Saldo final
2017

.
Empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)

530.310

1.481.115

(94.711)

(253.321)

192.145

1.855.538

-

25. Seguros
O Grupo e suas controladas mantêm seguros, como indicados a seguir, para cobrir eventuais riscos
sobre seus ativos e/ou responsabilidades:
valor
cobertura

Tipo

2019
a) Risco de danos físicos aos imóveis de terceiros
b) Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil
c) Responsabilidade civil sobre ações de Diretores e Gestores
d) Seguro Performance Bond (obra)
e) Execuções judiciais
f) Fiança Locatícia

10.200
40.797
70.000
79.949
39.890
7.802
248.638

Total seguros

26. Apresentação de Informações por segmento
A Administração entende que o Grupo está organizada em uma única unidade de negócios –
desenvolvimento de loteamentos fechados. Embora possa comercializar produtos com denominação
distinta, efetua o monitoramento de suas atividades, a avaliação de desempenho e a tomada de decisão
para alocação de recursos ao nível do empreendimento imobiliário e não ao nível de segmento. Todas
as receitas são geradas no Brasil e não há concentração de receitas de transações com um único cliente
externo, que equivalem a 10% ou mais da receita da Companhia. Sendo assim, a Administração
entende que a divulgação de informações por segmento não é aplicável às atividades do Grupo.

27. Outras informações
Impactos da COVID-19 (Corona vírus)
A Companhia vem adotando medidas de monitoramento e prevenção em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde visando minimizar, tanto quanto possível, eventuais impactos
decorrentes da pandemia do COVID-19, no que se refere à segurança das pessoas e à continuidade de
seus negócios.
Nesse sentido, foram tomadas as seguintes medidas:
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·

·

·

Escritório – adotamos o trabalho remoto (home office) para a totalidade dos nossos
colaboradores que seguem desempenhando suas atividades através dos recursos tecnológicos
disponibilizados;
Obras em andamento – suspendemos o andamento das obras em observância aos decretos
Estaduais e Municipais, retomando somente nas localidades nas quais houve permissão por
parte das autoridades, adotando protocolos de higiene e segurança para os trabalhadores
próprios e terceiros;
Lançamentos e Vendas – postergamos os lançamentos de novos empreendimentos previstos
para o ano até que haja melhoria nas condições de saúde e segurança, assim como fechamos
todos nossos estandes de vendas, com o objetivo de evitar aglomerações e risco de
transmissão/contágio. Nossa equipe comercial foi treinada e orientada a seguir com atendimento
on-line.

Em relação ao fluxo de caixa operacional, houve um impacto negativo com a postergação do plano de
lançamentos e com a redução das vendas em relação ao business plan do Grupo para os meses de março
a maio/20. Este impacto foi minimizado pelo volume de vendas dos lançamentos realizados pela
Alphaville na primeira quinzena de março, com resultado superior ao business plan de 2020. As vendas
de março a junho de 2020 foram inferiores ao planejado. Vale ressaltar que a venda de estoque de junho
já recuperou o nível de venda projetado no business plan da companhia para este mês. Ainda nas entradas
de caixa, no item distrato, que é um dedutor nas entradas de caixa, a Companhia observou uma redução
na efetivação de distratos originados pelos clientes, minimizando assim a redução das entradas de caixa
nos primeiros meses da pandemia. Os VGV distratado entre março e junho de 2020 foiinferior ao
esperado. De forma agregada, a entrada de caixa da companhia foi inferior ao planejamento para o ano
nos meses de março a junho de 2020.
Em contra partida à redução observada na entrada de caixa desde o início da pandemia, houve uma
redução nos gastos da companhia fruto de medidas operacionais implementadas de forma tempestiva.
O resultado destas medidas foi uma redução nas saídas de caixa operacional da companhia entre março
e junho de 2020.

O caixa financeiro também foi impactado pela crise econêmica provocada pela pandemia. Apesar das
incertezas, a Alphaville continuou acessando o mercado de capitais como forma de monetizar sua
carteira de recebíveis e financiar suas operações. No primeiro semestre de 2020, realizou operações de
cessão de recebíveis na modalidade FIDIC, totalizando R$115 milhões e emitiu dívida corporativa em
um total de R$16,1 milhões no mesmo período. No entanto, umas das operações financeira de CRI
planejadas e estruturadas pela companhia para ser concluída em março de 2020 não ocorreu pela
repentina redução de liquidez do mercado de capitais a partir da segunda semana de março. Desta forma,
o impacto no plano de funding foi minimizado, resultando em um consumo de caixa superior ao
planejado para o mesmo período.
A Administração da Companhia acredita que foram tomadas medidas adequadas para prevenir a
disseminação da COVID-19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período de
pandemia.

77

243

Alphaville S.A.
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019
,2018 e 2017, com relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

28. Eventos subsequentes
Alteração societária
Em 29 de junho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada a alteração da denominação
social da Companhia que passa a ser denominada Alphaville S.A., e a mudança do endereço para a Av.
Dra. Ruth Cardoso, 8501- 3º andar no bairro de Pinheiros, São Paulo - SP, bem como a atualização do
Estatuto Social em decorrência desta deliberação.
Em 30 de junho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado:
1. Aumento de capital (primeiro) mediante a emissão de 1.244.181.702 (um bilhão, duzentas e
quarenta e quatro milhões, cento e oitenta e uma mil, setecentas e duas) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 0,5267 por ação, totalizando R$ 655.282 dos
quais, R$ 32.764 foram destinados ao capital social e R$ 622.518 foram destinados a reserva de
capital.
Esse aumento foi subscrito e integralizado pelos Fundos Pátria, mediante a contribuição de
99.666.980 (noventa e nove milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, novecentas e oitenta) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da AUSA.
2. Aumento de capital (segundo) mediante a emissão de 108.937.644 (cento e oito milhões, novecentas
e trinta e sete mil, seiscentas e quarenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, ao preço de R$ 0,5267 por ação, totalizando R$ 57.375 dos quais, R$ 2.869 foram
destinados ao capital social e R$ 54.506 foram destinados a reserva de capital.
Esse aumento foi subscrito e integralizado pelo fundos Fundos Pátria, mediante a contribuição de
8.726.608 (oito milhões, setecentas e vinte e seis mil, seiscentas e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da AUSA.
Como vantagem adicional aos subscritores dessas ações foi aprovado a emissão de bônus de
subscrição, nos termos do artigo 77, caput, da Lei das Sociedades por Ações, dentro do limite do
capital autorizado, sendo um para cada subscritor.
3. Atualização do Estatuto Social para refletir as deliberações da AGE;
4. Aquisição pela Companhia de 5.107.066 (cinco milhões, cento e sete mil e sessenta e seis) ações
não integralizadas, de sua própria emissão, que serão integralizadas pela Companhia mediante a
utilização do saldo de reserva de capital, sem diminuição do capital social.
Em 29 de junho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada (i) a alteração da sede social
da Companhia para Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501 3º andar São Paulo, Estado de São Paulo; (ii)
alteração do limite do capital autorizado e reforma integral e a consolidação do Estatuto Social da
Companhia para adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao dispositivo
do regulamento de “Novo Mercado” da B3; (iii) alteração na composição do Conselho de
Administração; (iv) Plano de Ações Diferidas destinado a administradores e empregados elegíveis da
Companhia e de suas controladas, com o objetivo de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar
seus interesses aos interesses da Companhia e seus acionistas.
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Plano de ações
O Plano de Ações Diferidas será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá aprovar,
anualmente ou em outra periodicidade, Programas de Ações Diferidas, nos quais serão definidos os
Beneficiários, o número de ações outorgadas, a distribuição entre os beneficiários, a data de vigências e
as demais regras específicas de cada Programa, observados os termos e condições gerais estabelecidos
no Plano, em especial a quantidade máxima de até 3% do total de Ações da Companhia.
Ainda em 29 de junho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada (i) a abertura de
capital da Companhia e a submissão do pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante
a CVM; (ii) a submissão à B3 do pedido de adesão da companhia ao Novo Mercado e do pedido de
admissão à negociação das ações da Companhia na B3 e (iii) a realização da Oferta Pública de Ações,
no Brasil, em mercado de balcão não organizado e com esforços restritos no exterior.

Grupamento de ações
Em 10 de agosto de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado o grupamento de ações, na
proporção de 38 (trinta e oito) ações para 1 (uma), passando o capital social a ser representado por
68.897.877 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

79

245

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

246

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA RELATIVAS AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE
2020

247

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

248

Alphavil e S.A.
Informações financeiras
intermediárias trimestrais
individuais e consolidadas
em 30 de junho de 2020

KPDS 715088

249

Alphaville S.A.
Informações financeiras intermediárias trimestrais
individuais e consolidadas em 30 de junho de 2020

Conteúdo
Relatório da Administração

3

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras
intermediárias trimestrais individuais e consolidadas

5

Balanços patrimoniais

13

Demonstração do resultado

14

Demonstração de resultados abrangentes

15

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

16

Demonstração dos fluxos de caixa

17

Demonstração do valor adicionado

18

Notas explicativas às informações financeiras intermediárias trimestrais

19

2

250

Relatório da Administração – ALPHAVILLE SA. 2º Trimestre de 2020
Senhores Acionistas,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Alphaville S.A, atual
denominação social da Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. (”Alphaville” ou
“Companhia”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as
correspondentes Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos
auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2020.
Mensagem da Administração

Em sequência ao cenário iniciado ao final do primeiro trimestre de 2020, a Administração da
Companhia entende que o impacto causado pela crise em decorrência da pandemia do COVID19
ocasionou inicialmente replanejamento em atividades operacionais da Alphaville e,
consequentemente, de sua controlada Alphaville Urbanismo SA (“AUSA”), como postergação de
lançamentos e paralisação temporária de obras, por exemplo.
Embora tenha sido necessária a adaptação da Companhia aos impactos de curto prazo da
pandemia, como proteção de caixa e renegociações com credores, a Administração crê
fortemente em impactos futuros positivos da crise atual para o negócio da Companhia, baseandose nas seguintes premissas:
x (i) Tendência de crescimento da procura por maior qualidade de vida,
considerando que indivíduos e famílias passarão a procurar com mais frequência
por condomínios fechados que ofereçam segurança e conforto (*). Dessa forma,
o mercado potencial da Alphaville deverá aumentar;
x

(ii) Vasta adoção de práticas de home office pelas empresas: à medida que
muitas grandes empresas têm anunciado adoção definitiva de home office, a
necessidade de morar em grandes centros urbanos para se locomover
diariamente ao local de trabalho passa a ser secundária. A liberdade de poder
trabalhar de qualquer lugar poderá impulsionar uma maior busca por moradia
em outras áreas mais afastadas de tais centros, mas com boa infraestrutura ao
redor, em encontro ao que a Alphaville oferece a seus clientes (*);

x

(iii) Redução da taxa de juros ao menor patamar histórico, influenciando
diretamente na capacidade de compra e financiamento de imóveis da população
brasileira.

Pelos fatores acima descritos combinados à expertise da Companhia em desenvolver
condomínios residenciais de alto padrão de qualidade, a Administração reforça sua análise de
que a Alphaville SA está estrategicamente bem posicionada para absorver a eventual demanda
que poderá surgir em decorrência da mudança de hábitos de moradia em decorrência do
COVID19.
Nota de rodapé:
(*) Baseado em estudos e reportagens extraídas dos principais veículos de comunicação do país: “O legado
da quarentena para o consumo” (Fonte: estudo realizado pelo BTG Pactual e Decode, em maio/2020); “O
novo consumidor pós covid” (Fonte: estudo realizado pela McKinsey & Company em maio/2020); “Na
quarentena, paulistanos começam a buscar por casas maiores para viver” (Fonte: Veja São Paulo em
15/05/2020); “Eu quero uma casa no campo” (Fonte: Exame em 21/05/2020); “Quarentena faz explodir
busca por casas de campo em condomínio de luxo” (Fonte: Revista Veja em 02/06/2020); “Imóveis no
campo registram alta procura com pandemia do coronavírus” (Fonte: Estadão em 07/06/2020); “Como a
pandemia pode impulsionar o êxodo urbano no futuro” (Fonte: Infomoney em 11/06/2020); “Pandemia faz
aumentar o número de paulistanos querendo comprar casas” (Fonte: ABECIP em 23/06/2020); “Paulistanos
alugam casa fora da capital para fugir da pandemia” (Fonte: Estadão em 30/06/2020); “Crescimento do
home office valoriza imóveis fora dos grandes centros” (Fonte: Exame em 29/06/2020); “Bancos manterão
home office após pandemia” (Fonte: Valor Econômico em 23/06/2020); e “Companhias já aderem ao home
office permanente” (Fonte: Valor Econômico em 08/06/2020).
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Relacionamento com auditores independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que nossos auditores
independentes não prestaram serviços que não os relacionados à auditoria das Demonstrações
Financeiras. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes
assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade.

Declaração da Diretoria
A Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 30 de junho de 2020.
Agradecimentos
A Administração da Alphaville agradece a todos seus fornecedores e parceiros pelo apoio e
confiança, aos seus colaboradores pela dedicação e empenho e aos seus acionistas pelo suporte
neste momento de adaptação às mudanças comportamentais que estamos vivendo.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
A Administração.



252

KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone +55 (11) 3940-1500
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as
informações financeiras intermediarias trimestrais
Aos Conselheiros e Administradores da
Aphaville S.A.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as Informações financeiras intermediarias trimestrais, individuais e consolidadas, da
Alphaville S.A. (Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente ao
trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente para os
períodos de três e seis findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
Opinião sobre as informações financeiras intermediarias trimestrais individuais
Em nossa opinião, as informações financeiras intermediarias trimestrais individuais, acima
referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Alphaville S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho individual de suas
operações para o período de três e seis meses findos nessa data e os seus respectivos fluxos de
caixa individuais para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Opinião sobre as informações financeiras intermediarias trimestrais consolidadas
Em nossa opinião, as informações financeiras intermediarias trimestrais consolidadas, acima
referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira consolidada da Alphaville S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho consolidado de
suas operações para o período de três e seis meses findos nessa data e os seus respectivos
fluxos de caixa consolidados para o semestre findo nessa data, 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 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 dos auditores pela auditoria das informações 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

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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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.
Ênfase – Práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação
imobiliária no Brasil, registradas na CVM
Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as informações financeiras intermediarias trimestrais
individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e as informações financeiras
intermediarias trimestrais 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 Companhia, 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 do CPC 47 – Receita de contrato com o cliente (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 informações financeiras intermediarias trimestrais individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.
Continuidade operacional –Controladora e Consolidado
Veja a Nota explicativa 2 das informações financeiras intermediárias trimestrais individuais e
consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

No semestre findo em 30 de junho de 2020, a
Companhia incorreu em prejuízo de R$208
milhões totalizando prejuízos acumulados de
R$ 2.041 milhões, decorrente basicamente da
sua controlada Alphaville Urbanismo S.A. que
incorreu em prejuízo de R$201 milhões
totalizando R$2.371 milhões de prejuízos
acumulados.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, a

Essa situação levanta a necessidade da
Administração efetuar uma avaliação da
capacidade da Companhia e suas controladas
continuarem gerando fluxo de caixa suficientes
para assegurar a continuidade operacional para
o futuro previsível. Com base em sua avaliação,
a Administração concluiu que não existe
incerteza relevante quanto a capacidade da
Companhia e suas controladas de continuarem
operando no futuro previsível.
A nota explicativa 2 às informações financeiras
intermediarias trimestrais menciona como a
Administração formou seu julgamento de que o
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

 Obtenção e análise da avaliação preparada
pela Administração quanto às incertezas
relacionadas à capacidade da Companhia
continuar operando no futuro previsível e da
avaliação das projeções de fluxo de caixa
preparadas pela Companhia.
 Com o auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativas, avaliamos as
premissas utilizadas na determinação das
projeções de fluxos de caixa, bem como a
consistência das projeções utilizadas pela
Companhia na avaliação do pressuposto de
continuidade operacional com as projeções
no fluxo de caixa, e inspecionamos as
documentações comprobatórias referentes
as tratativas em andamento para a obtenção
de recursos com terceiros.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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pressuposto de continuidade é apropriado na
preparação dessas informações financeiras
intermediarias trimestrais. Essa avaliação exigiu
o exercício de julgamento significativo da
administração, particularmente na previsão das
estimativas da realização de vendas de lotes,
avaliação das localidades e/ou regiões com
potencial para a realização de novos
lançamentos por sua controlada Alphaville e
previsões reais de taxa de juros e inflação.
Devido à relevância, complexidade e
julgamento envolvidos na determinação das
premissas base dessa avaliação,
especificamente as projeções de fluxo de
caixa, e do impacto que qualquer mudança
significativa nessas premissas poderia ter na
avaliação da existência de incerteza relevante
relacionada com a continuidade operacional e,
consequentemente, nas informações
financeiras intermediarias trimestrais
individuais e consolidadas, consideramos esse
assunto significativo para a nossa auditoria.

 Obtivemos acesso à confirmação dos
acionistas sobre o compromisso de
investimento em caso de insucesso no
plano de ação elaborado pela Companhia,
bem como sua capacidade financeira de
honrar com esse compromisso.
 Avaliamos ainda as divulgações nas
informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas da
Companhia.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos de auditoria acima resumidos,
consideramos aceitável a conclusão da
Administração de que não existe incerteza
relevante relacionada com a continuidade
operacional, no contexto das informações
financeiras intermediarias trimestrais
individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.

Reconhecimento de Receita - Estimativa dos custos de construção e percentual de
conclusão da obra (“POC”) – Controladora e Consolidado
Nota explicativa 2.2.2 (i) e 19 das informações financeiras intermediarias trimestrais individuais e
consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

A Companhia e suas controladas utilizam o
método de Porcentagem de Conclusão (“POC”
- “Percentage of completion”) para contabilizar
as receitas de vendas de lotes pela controlada
Alphaville Urbanismo S.A. Devido à relevância
dos custos de construção a incorrer, que são
base para o reconhecimento de receita e ao
alto grau de julgamento envolvido na
determinação do percentual de conclusão da
obra, cuja alterações nas premissas utilizadas
poderem impactar de forma significativa as
receitas de vendas nas informações financeiras
intermediarias trimestrais individuais e
consolidadas e o valor do investimento
registrado pelo método da equivalência
patrimonial nas informações financeiras
intermediarias trimestrais da controladora,
consideramos esse assunto como significativo
para a nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, a avaliação do desenho dos
controles internos e, com base em
amostragem, a efetividade dos controles
internos selecionados como relevantes
relacionados à aprovação e acompanhamento
dos orçamentos de custos de construção
individualizados por empreendimento.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

Com base em uma amostra de
empreendimentos, inspecionamos o valor dos
custos registrados na contabilidade e
comparamos com a respectiva documentação
suporte, avaliamos a natureza e as mudanças
ocorridas no custo orçado, efetuamos a análise
do percentual de evolução da obra e avaliamos
a evolução dos custos a incorrer para verificar
eventuais movimentações relevantes.
Recalculamos o reconhecimento de receita
considerando os mapas gerenciais de evolução
física. Em relação aos custos incorridos,
analisamos, em base amostral, a respectiva
documentação comprobatória. Avaliamos
também as divulgações em notas explicativas
efetuadas pela Companhia e suas controladas.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
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International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos de auditoria acima resumidos,
consideramos aceitáveis os saldos originados
do processo de reconhecimento de receita e
respectivas divulgações no contexto
informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
Redução ao valor recuperável (“impairment”) de contas a receber e estoques –
Controladora e Consolidado
Notas explicativas 2.2.1 (i) (a), 2.2.7 das informações financeiras intermediarias trimestrais
individuais e consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

O Grupo revisa periodicamente sua carteira de
contas a receber e estoques com o objetivo de
estimar a necessidade de constituição de
provisão para perda esperada do contas a
receber e perda por redução ao valor realizável
dos estoques. A determinação do impairment
de contas a receber e estoques é documentada
em políticas internas e exige, por sua natureza,
a utilização de julgamentos, que para o contas a
receber estão representados pela definição do
percentual histórico de perdas, faixas de atraso
e estimativa de crescimento econômico do PIB
(Produto Interno Bruto). Em relação aos
estoques representados pelos valores
recentemente praticados na comparação ao
valor de custo contabilizado.

Obtivemos entendimento do processo
relacionado a mensuração da perda por
redução ao valor recuperável do contas a
receber e dos estoques.

Devido à relevância de contas a receber e dos
estoques e ao alto grau de julgamento para a
determinação das premissas relacionadas com
a mensuração da provisão para perda esperada
do contas a receber e perda por redução ao
valor realizável dos estoques, que pode
impactar os valores reconhecidos nas
informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas e o valor
do investimento registrado pelo método da
equivalência patrimonial nas informações
financeiras intermediarias trimestrais da
controladora, consideramos esse assunto
como significativo para a nossa auditoria.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

Para o contas a receber avaliamos a apuração
das faixas de vencimento, mensuração do
percentual histórico de perdas e a utilização de
fatores macroeconômicos utilizados pelo Grupo
para mensurar as perdas esperadas, incluindo o
recálculo matemático dessas provisões para
perdas esperadas. Para os estoques de
unidades concluídas de lotes a comercializar,
analisamos a documentação relativa aos
valores de vendas praticados recentemente
pela própria Companhia, que suportam a
posição do Grupo quanto ao valor realizável
desses ativos, e adicionalmente para o valor
dos terrenos verificamos as cotações de valor
indicativo de mercado. Avaliamos também as
divulgações em notas explicativas efetuadas
pela Companhia e suas controladas.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos de auditoria acima resumidos,
consideramos aceitáveis os saldos de contas a
receber e estoques e respectivas divulgações
no contexto das informações financeiras
intermediarias trimestrais individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Valor recuperável dos ativos intangíveis (“Marca e Goodwill”)
Notas explicativas 2.3.11 e 8 (c) das informações financeiras intermediarias trimestrais individuais
e consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

As informações financeiras intermediarias
trimestrais e consolidadas da Companhia
apresentam ativos intangíveis, que incluem
marcas de R$ 420 milhões e àgio por
expectativa de rentabilidade futura de R$ 79
milhões, cuja realização está fundamentada em
estimativas de rentabilidade futura baseadas
nos planos de negócio e orçamentos
preparados pela Companhia e que estão
suportados por diversas premissas econômicas
e de negócios tais como evolução de vendas e
cancelamentos contratuais, lançamentos de
novos empreendimentos, variação do PIB,
entre outros. Conforme descrito nas notas
explicativas 2.3.11, a Companhia realiza o teste
de redução do valor recuperável (“impairment”)
com o objetivo de identificar possíveis perdas
por desvalorização do valor recuperável das
marcas e do ágio por expectativa de
rentabilidade futura. Devido ao grau de
julgamento e incerteza inerente à determinação
dessas estimativas e ao potencial impacto que
eventuais mudanças nas premissas poderiam
causar nas informações financeiras
intermediarias trimestrais individuais e
consolidadas, consideramos essa área como
relevante para a nossa auditoria.

Obtivemos o entendimento do processo
relacionado a mensuração dos valores
recuperáveis, e da determinação das premissas
e metodologias utilizadas pela Companhia para
a elaboração do teste de impairment.
Com o auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativas, avaliamos as premissas
e metodologias relacionadas às estimativas de
taxa de crescimento, taxa de desconto utilizada
nos fluxos de caixa descontados, margem de
lucro, e a definição das unidades geradoras de
caixa.
Avaliamos ainda as divulgações nas
informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas da
Companhia.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos de auditoria acima resumidos,
consideramos aceitáveis os saldos de marca e
ágio por expectativa de rentabilidade futura e
as respectivas divulgações no contexto das
informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As informações financeiras intermediarias trimestrais individuais e consolidadas do valor
adicionado (DVA) referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a
responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar
para fins de IFRS aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
CVM, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das informações financeiras intermediarias trimestrais da Companhia. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as informações financeiras
intermediarias trimestrais e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 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
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às informações financeiras
intermediarias trimestrais individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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Outras informações que acompanham as informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as informações financeiras intermediárias trimestrais não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das informações financeiras intermediarias trimestrais, 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 informações financeiras intermediarias trimestrais
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 pelas informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações
financeiras intermediarias trimestrais individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e das informações financeiras intermediarias trimestrais 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 Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de informações financeiras intermediarias trimestrais livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das informações financeiras intermediarias trimestrais 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 informações financeiras intermediarias trimestrais
individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das informações financeiras intermediarias
trimestrais individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as das informações financeiras trimestrais
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 informações financeiras intermediarias trimestrais.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
10

258

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 das informações financeiras
intermediarias trimestrais individuais e consolidadas, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos 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.



Obtemos 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 e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas informações financeiras intermediarias trimestrais
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 informações financeiras
intermediarias trimestrais individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas
informações financeiras intermediarias trimestrais representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



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

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela administração 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
11

259

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
informações financeiras intermediarias trimestrais individuais e consolidadas do período corrente
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que 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, 13 de agosto de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Fernando Antonio Rodrigues Alfredo
Contador CRC 1SP252419/O-0

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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355.934

440.056

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

353.973

353.973
353.973

-

438.194
438.194

-

1.961

1.620
341

31/12/2019

-

1.862

1.448
414

30/06/2020

Controladora

438.194

7
8
9

6
18.1
18.1
5.2

5.1

4.1
4.2
5.1
6
5.2

Nota
explicativa

Total do ativo não circulante

Investimentos em participações societárias
Imobilizado
Intangível

NÃO CIRCULANTE
Contas a receber
Lotes a comercializar LP
Dividendos a receber
Valores a receber de partes relacionadas
Outros créditos

Total do ativo circulante

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Lotes a comercializar
Demais contas a receber

ATIVO

(Em milhares de Reais - R$ mil)

Balanços patrimoniais em 30 de Junho de 2020 e 31 de Dezembro de 2019

2.140.327

1.350.068

27.619
27.667
509.502
564.788

475.072
240.369
3.211
11.010
55.618
785.280
785.280

790.259

28.168
46.966
178.080
481.015
56.030

30/06/2020

Consolidado

2.226.036

1.417.489

28.526
30.689
514.081
573.296

571.139
235.044
3.211
731
34.068
844.193
844.192

808.547

23.087
37.024
209.529
481.333
57.574

31/12/2019

13

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da controladora
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos LP
Debêntures LP
Aquisição de participações societárias
Provisão para demandas judiciais
Provisão para garantia
Obrigações com cessões de direitos creditórios LP
Outras obrigações LP
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Salários, encargos sociais, impostos e participações
Adiantamento de clientes
Repasses a efetuar a sócios incorporadores
Dividendos a pagar
Conta corrente SPE
Obrigações com cessões de direitos creditórios
Outras obrigações
Provisão para demandas judiciais
Obrigações com acionistas
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16

5.1
15

13

10
11

12
12a
18.1
18.1
5.1
15
13
15

10
11
15

Nota
explicativa

-

440.056

262.635

(5.107,00)
(2.040.551,00)
262.635
-

-

355.934

232.808

(1.936.742,00)
232.808
-

1.259.893
909.657
-

120.000

120.000

1.300.633
1.007.660

120.000
-

3.126

52.410
57.420

120.000
-

3.026
3
97
-

31/12/2019

4.836
42
132
-

30/06/2020

Controladora

-

2.140.327

1.300.633
1.007.660
(5.107,00)
(2.040.551,00)
262.635
8.316
270.951

75.781
820.973
23.243
114.002
20.962
121.551
71.694
1.248.206

68.580
19.741
99.993
41.055
105.108
27.102
1.482
14.469
70.253
93.235
27.742
52.410
621.170

30/06/2020

93.482
828.142
23.297
105.617
22.957
53.405
90.672
1.217.572

57.465
18.455
95.683
36.281
70.123
39.257
1.529
731
36.230
84.443
30.582
470.779

31/12/2019

-

2.226.036

1.259.893
909.657
(1.936.742,00)
232.808
304.877
537.685

Consolidado
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20

22
22

Despesas financeiras
Receitas financeiras

-

(1.007)

Prejuizo líquido atribuível:
aos acionistas controladores
aos acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Prejuízo básico por lote de mil ações - em Reais

(1.007)

Prejuizo líquido do exercício

-

(1.007)

(1.490)
783

14

(103.809)

(103.809)

-

-

(103.809)

(2.410)
796

(102.195,00)

(300,00)

-

-

-

(250)
(97.789)
(4.037)
(119)

Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente
Despesa com imposto de renda e contribuição social diferido

Total de imposto de renda e contribuição social

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

(176)
(124)

-

-

-

01/04/2020 a
30/06/2020

Prejuizo antes do imposto de renda e contribuição social
14a
14a

20
20
7
7
21

(Despesas)/receitas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial sobre investimentos
Amortização de mais valia
Outras (despesas) receitas operacionais
Prejuizo antes das receitas e despesas financeiras e do imposto de renda e contribuição social

Prejuízo bruto operacional

19

Custos operacionais
Desenvolvimento e venda de lotes

Nota explicativa

Receita operacional líquida

(Em milhares de Reais - R$ mil)

Semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019

Demonstração do resultado

(9)

(9)

-

-

(9)

88

(97,00)

53

(150)

-

-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

(295.078)

(295.078)

(2)

(2)
-

(295.076)

114

(295.190,00)

(182)
(287.202)
(7.744)
(62)

-

-

-

01/01/2019 a
30/06/2019

(2)

(1.007)
(111.014)

(112.021)

-

-

(112.021)

(23.318)
1.427

(90.130,00)

(25.798)

(4.205)
(16.686)

(43.441)

(21.266)

(22.175)

01/04/2020 a
30/06/2020

Consolidado

(3)

(103.809)
(109.341)

(213.150)

(84)

(84)
-

(213.066)

(39.090)
4.183

(178.159,00)

(11.501)
(37.932)
(949)
(56.562)

(71.215)

(31.559)

(39.656)

01/01/2020 a
30/06/2020

(3)

(9)
(222.658)

(222.667)

-

-

(222.667)

(111.204)
948

(112.411,00)

(32.631)

(10.101)
(22.619)

(47.060)

(56.293)

9.233

01/04/2019 a
30/06/2019

(6)

(295.078)
(144.020)

(439.098)

(534)

(534)
-

(438.564)

(199.227)
3.158

(242.495,00)

(19.250)
(44.225)
(4.067)
(60.574)

(114.379)

(108.951)

(5.428)

01/01/2019 a
30/06/2019
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(1.007)

(1.007)

Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de
impostos

Atribuível a:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(1.007)

01/04/2020 a
30/06/2020

Prejuizo do exercício

(Em milhares de Reais - R$ mil)

Semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019

Demonstração de resultados abrangentes

Alphaville S.A.

(103.809)

(103.809)

(103.809)

01/01/2020 a
30/06/2020

Controladora

15

(9)

(9)

(9)

01/04/2019 a
30/06/2019

(295.078)

(295.078)

(295.078)

01/01/2019 a
30/06/2019

(1.007)
(111.014)

(112.021)

(112.021)

01/04/2020 a
30/06/2020

(103.809)
(109.341)

(213.150)

(213.150)

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

(9)
(222.658)

(222.667)

(222.667)

01/04/2019 a
30/06/2019

(295.078)
(144.020)

(439.098)

(439.098)

01/01/2019 a
30/06/2019

264
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Saldos em 30 de junho de 2020

Ações em tesouraria

Aumento de capital

Resultado líquido do período

Ganho/perda no aumento de participação em controlada

Bônus de subscrição

1.300.633
-

35.633

-

5.107

(5.107)

16

1.007.660
-

677.024

(526.611)

(52.410)

909.657
-

(5.107)
-

(5.107)

-

-

(2.040.551)
-

(103.809)

(1.936.742)
-

1.265.000
-

-

(1.445.331)

Prejuízos
acumulados

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

-

Ações em
tesouraria

(1.740.409)

(5.107)

-

Reserva de
capital

1.265.000

(5.107)

Capital a
integralizar

Saldos em 30 de junho de 2019

1.265.000

Capital social

(295.078)

Notas

Controladora

Resultado líquido do semestre

Saldos em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais - R$ mil)

Semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Alphaville S.A.

262.635
-

-

712.657

(103.809)

(526.611)

8.316
-

-

(109.341)

(187.220)

304.877
-

232.808
(52.410)

(208.596)

(144.020)

(64.576)

Participação de
acionistas não
controladores

(480.516)

(295.078)

(185.438)

Total controladora

270.951
-

-

712.657

(213.150)

(713.831)

(52.410)

537.685
-

(689.112)

(439.098)

(250.014)

Total consolidado

Alphaville S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019
(Em milhares de Reais - R$ mil)

Consolidado

Controladora

Atividades operacionais
Lucro/Prejuizos antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas/(receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização
Amortização de ágio sobre investimentos
Ajuste a valor presente
Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos
Provisão para perda em distratos
Provisão para garantia
Provisão para demandas judiciais e compromissos
Provisão para perda sobre CRI
Provisão gastos com escrituração
Desconto financeiro na cessão de recebiveis
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 7)
Provisão para perda na realização de estoques
Provisão para participação de funcionários
Redução/(aumento) em ativos operacionais
Contas a receber
Lotes a comercializar
Demais contas a receber e outros
Aumento/(redução) em passivos operacionais
Obrigações por compra de imóveis e adiantamento de clientes
Fornecedores
Salários, encargos sociais, impostos e participações
Outras obrigações
Operações com partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social pagos
Cessão de créditos recebíveis, líquida
Geração (utilização) de caixa e equivalentes de caixa nas atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Aplicação em títulos e valores mobiliários
Resgate de títulos e valores mobiliários
Acréscimo de investimentos (Nota 7)
Geração (utilização) de caixa nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Aumento de capital
Captação de empréstimos e financiamentos
Cessão de direito ceditório
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início dos semestres (Nota 4.1)
No final dos semestres (Nota 4.1)
(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

(103.809)

(295.076)

(213.066)

(438.564)

4.037
1.212
-

7.744
-

97.789
-

287.202
-

7.677
8.371
(28.775)
30.391
20.153
(339)
51.652
(12.514)
1.165
1.046
949
2.479
-

6.247
10.853
(40.281)
176.271
8.245
5.137
58.331
(2.911)
4.794
4.067
(1.982)

(76)

(8)

90.695
11.398
3.936

163.917
37.072
(13.224)

41
35
-

(23)
(2)
(2)

34.985
4.314
(1.166)
(60.019)
(622)
(84)

5.423
7.575
(8.856)
(58.346)
12.413
(534)

(771)

(165)

(47.374)

(64.353)

1.620
(1.448)
-

2.028
(1.863)
-

(76)
(132.755)
122.804
(26)

(809)
(157.636)
165.443
(4.588)

172

165

(10.053)

2.410

599
599

-

16.072
105.368
(28.732)
(30.200)
62.508

25.442
130.671
(16.806)
(43.697)
(40.647)
54.963

-

-

5.081

(6.980)

-

-

23.087
28.168
5.081

25.206
18.226
(6.980)

-

-

-

-

Alphaville S.A.
Demonstração do valor adicionado
Semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019
(Em milhares de Reais - R$ mil)

Controladora

Consolidado

30/06/2020

30/06/2019 #

30/06/2020

30/06/2019

Receitas
Venda de lotes (Nota 19)
Provisão para distratos (Nota 19)
Prestação de serviços (Nota 19)

-

- #
#
#
#

(41.116)
7.449
(49.430)
865

(5.276)
6.943
(13.077)
858

Insumos adquiridos de terceiros
Custo de desenvolvimento e venda de lotes (Nota 20)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Nota 20)

-

- #
#

(69.962)
(52.567)
(17.395)

(153.611)
(128.733)
(24.878)

Valor adicionado bruto

-

- #

(111.078)

(158.887)
(67.005)
(6.247)
(58.331)
(2.427)
(225.892)

(4.411)

(7.990) #

Depreciação e amortização
Demandas judiciais
Amortização de ágio sobre investimento
Outras
Valor adicionado líquido produzido pela entidade

(4.037)
(374)
(4.411)

(7.744) #
(246) #
(7.990) #

(64.494)
(7.677)
(51.652)
(5.165)
(175.572)

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 7)
Receitas financeiras (Nota 22)

(96.993)
(97.789)
796

(287.088) #
(287.202) #
114 #

3.234
(949)
4.183

(909)
(4.067)
3.158

Valor adicionado total a distribuir

(101.404)

(295.078) #

(172.338)

(226.801)

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos (Nota 20)
Impostos, taxas e contribuições
Juros (Nota 22)
Resultados retidos atribuível aos acionistas não controladores
Prejuízos absorvidos

(101.404)

(295.078) #

2.410
(103.814)

- #
- #
(295.078) #

(172.338)
12.485
(1.460)
29.793
(109.342)
(103.814)

(226.801)
12.918
152
199.227
(144.020)
(295.078)

Ͳ
Ͳ

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
trimestrais individuais e consolidadas
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Alphaville S.A., atual denominação social da Private Equity AE Investimentos e
Participações S.A. (”Alphaville” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado, constituída em 15 de maio de 2012, com sede e foro Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501
3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
A Companhia tem como objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades,
empresárias ou não, ou fundos de investimentos, na qualidade de sócia, acionista, quotista, no
Brasil e/ou exterior.
Em 09 de dezembro de 2013 a Companhia adquiriu a participação de 70% da Alphaville
Urbanismo S.A. (“AUSA”), passando a deter o controle da referida entidade, sendo os demais
30% de participação detidos pela ex-controladora Gafisa S.A. A Alphaville Urbanismo S.A.
(“AUSA”) tem como foco identificar, desenvolver e comercializar loteamentos residenciais
voltados para diversos públicos em todo o território brasileiro. A Companhia não possui outros
investimentos relevantes ou outras atividades, além do investimento na Alphaville Urbanismo
S.A.. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a Companhia e suas controladas
(conjuntamente referidas como “Grupo”).
Ao final do exercício de 2019, houve uma reorganização societária na controlada AUSA,
decorrente de resgate de ações, através do qual a Gafisa S.A. se retirou do grupo, conforme fato
relevante divulgado em 21 de outubro de 2019, e da conversão de debentures conversíveis
detidas por veículos de investimentos do Pátria Investimento, acionistas da Companhia, de
modo que no encerramento do exercício de 2019 a Companhia detinha 48,22% da controlada, e
os não controladores detinham 51,78%.
Em 30 de junho de 2020 houve uma reorganização societária no Grupo, mediante o aumento de
capital social da Companhia no montante de R$ 712.657, representado pela emissão de
1.353.119.346 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e
integralizado através contribuição de 108.393.588 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal da Alphaville Urbanismo S.A.
Desse modo, em 30 de junho de 2020 a Companhia passou a deter 100% do capital social da
controlada AUSA.

2

Apresentação das informações financeiras intermediárias trimestrais e
resumo das principais práticas contábeis
Base de elaboração
No semestre findo em 30 de junho de 2020, a Companhia incorreu em prejuízo de R$104
milhões (R$296 milhões em 30 de junho de 2019), totalizando prejuízos acumulados de R$
2.041 milhões (R$1.937milhões em 31 de dezembro de 2019), decorrente basicamente da sua
sua controlada AUSA que incorreu em prejuízo de R$202 milhões (R$ 424 milhões em 30 de
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junho de 2019) totalizando R$2.372 milhões de prejuízos acumulados (R$2.170 milhões em 31
de dezembro de 2019). O prejuízo da controlada AUSA decorre substancialmente do volume de
vendas inferior ao custo de carregamento das dividas e despesas gerais e administrativas,
necessárias para o desenvolvimento dos seus negócios. Essa situação levanta a necessidade da
Administração efetuar uma avaliação da capacidade da Companhia e suas controladas
continuarem gerando fluxo de caixa suficientes, para assegurar a continuidade operacional para
o futuro previsível, seja pela geração de fluxos de caixa operacionais, pela contratação de novos
recursos com terceiros ou pelo suporte financeiro dos seus acionistas.
A avaliação da Administração considerou o plano de negócios da Companhia e suas
controladas, o qual foi elaborado tendo por base a situação atual dos ativos e passivos e as ações
futuras planejadas pela Administração, bem como certas premissas macroeconômicas e setoriais
relevantes, como por exemplo, estimativas da realização de vendas de lotes, avaliação das
localidades e/ou regiões com potencial para a realização de novos lançamentos por sua
controlada AUSA e previsões reais de taxa de juros e inflação, como também na avaliação da
capacidade financeira dos acionistas de honrar o compromisso de capital assumido em caso de
insucesso no plano de ação elaborado pela Companhia.
As ações de funding planejadas que impactam as estimativas dos fluxos de caixa futuros
incluem seguintes ações:
x

Captação de novas dívidas corporativas – já negociadas e em processo de aprovação (impacto
líquido de R$ 36 milhões);

x

Alongamento das dívidas existentes – em processo de negociação/aprovação ( impacto líquido
de R$ 51 milhões);
Considerando o plano de negócios, a Administração acredita que os pagamentos das obrigações
e garantir a continuidade operacional ocorrerão conforme planejado e que a geração de fluxo de
caixa será suficiente para atender as suas obrigações para o futuro previsível.
Não obstante, a Administração possui alternativas operacionais de preservação de caixa para a
eventualidade de insucesso na execução do plano de negócios que resultam em uma economia
de R$ 71,8 milhões ao longo dos próximos 12 meses:

x

Redução dos custos diretamente relacionados aos lançamentos de empreendimentos ímobiliários
(R$ 27,8 milhões);

x

Reprogramação da curva de obras dos projetos já lançados, sem impacto na data de entrega (R$
12,0 milhões);

x

Redução das despesas de desenvolvimento e aprovação de novos projetos (R$ 3,0 milhões);

x

Redução das despesas gerais e administrativas (R$ 6,3 milhões)

x

Reprogramação dos pagamentos vinculados a manutenção dos lotes em estoque (R$ 13,6
milhões);

x

Captação de novas dívidas corporativas (R$ 9,1 milhões);
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Além disso, os acionistas da Companhia se comprometeram formalmente a suportar a
Companhia em todas as ações necessárias para a manutenção da continuidade operacional da
Companhia por meio de coordenação, estruturação e captação de novas operações de
financiamento no mercado de capitais, e confirmaram possuir capital comprometido que poderá
ser aportado durante os próximos 12 meses, na eventualidade do insucesso do plano de
negócios.
Com base em sua avaliação, a Administração concluiu que não existe incerteza relevante quanto
a capacidade da Companhia e suas controladas de continuarem operando no futuro previsível,
Portanto, as informações financeiras intermediárias trimestrais individuais e consolidadas da
Companhia foram preparadas com base no pressuposto da continuidade operacional.

2.1

Base de apresentação e elaboração das informações financeiras intermediárias
trimestrais contábeis individuais e consolidadas
Em 10 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as informações
financeiras intermediárias trimestrais individuais e consolidadas da Companhia e autorizou sua
divulgação.
As informações financeiras intermediárias trimestrais individuais, identificadas como
“controladora” foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aplicáveis às entidades de incorporação
imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As informações financeiras intermediárias trimestrais individuais não são consideradas em
conformidade com as IFRS, pois consideram a capitalização de juros sobre os ativos
qualificáveis das investidas nas demonstrações separadas da controladora.
As informações financeiras intermediárias trimestrais 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 Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os aspectos relacionados a transferência de
controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração da
Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº
02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 (IFRS 15).

a.

Informações financeiras intermediárias trimestrais consolidadas
As informações financeiras intermediárias trimestrais consolidadas da Companhia incluem as
informações financeiras intermediárias trimestrais da Alphaville S.A. e de sua controlada
Alphaville Urbanismo S.A. O controle sobre essas entidades é obtido quando a Companhia tem
o poder de controlar suas políticas financeiras e operacionais e tem a capacidade para auferir
benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. A controlada é consolidada a partir da
data que o controle integral se inicia, até a data em que deixa de existir.
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a
Companhia tem: (a) direto a dirigir as atividades relevantes; (b) exposição, ou direitos, a
retornos variáveis de sua participação na investida; e (c) capacidade de utilizar seu poder sobre a
investida para afetar o valor dos retornos ao investidor. As controladas são consolidadas a partir
da data em que o controle é transferido para a Companhia e é interrompida a partir da data em
que o controle termina.
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O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados integralmente,
e o valor patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela
aplicação do respectivo percentual de participação sobre o patrimônio líquido das controladas
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as informações financeiras intermediárias
trimestrais consolidadas incluem a consolidação na seguinte proporção:

Investidas
Alphaville Urbanismo S.A. (Controlada)

Participação %

Participação %

06/2020

12/2019

100%

48,22%

Em 31 de dezembro 2019 houve uma reorganização societária na controlada AUSA, decorrente
de resgate de ações, através do qual a Gafisa S.A. se retirou da sociedade, conforme fato
relevante divulgado em 21 de outubro de 2019, e da conversão de debentures conversíveis
detidas por veículos de investimentos do Pátria Investimento, de modo que no encerramento do
exercício de 2019 a Companhia detinha 48,22% da controlada, e os não controladores detinham
51,78%, tal fato, não altera a condição da Companhia de controladora da AUSA.
Esse poder de controle se consumava de forma tácita, na medida em que os acionistas não
controladores da Companhia, detentores de 51,78% das ações da AUSA exercem seus direitos
de voto, conforme instruções da Companhia e acordado entre as partes .
Em 30 de junho de 2020 houve uma reorganização societária no Grupo, mediante o aumento de
capital social da Companhia no montante de R$ 712.657, representado pela emissão de
1.353.119.346 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e
integralizado através contribuição de 108.393.588 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal da Alphaville Urbanismo S.A.
Desse modo, em 30 de junho de 2020 a Companhia passou a deter 100% do capital social da
controlada AUSA.
As informações financeiras intermediárias trimestrais individuais e consolidadas da Companhia
foram elaboradas e estão identificadas como controladora e consolidado.

2.2

Moeda funcional e de apresentação
As informações financeiras individuais intermediárias trimestrais (controladora) e consolidadas
estão apresentadas em Reais (moeda de apresentação), que também é a moeda funcional da
Companhia e de sua controlada.

2.3
2.3.1

Resumo das principais práticas contábeis
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
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(i)

Principais , Estimativas e premissas
As principais estimativas e premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem resultar
em valores diferentes quando da liquidação, são apresentadas a seguir:

a.

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente e/ou quando ocorre algum evento específico o valor
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstancias
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil ao valor
recuperável.
Essas perdas são lançadas ao resultado do exercício quando identificadas.

b.

Provisão para risco de crédito
A Administração realiza análises periódicas, a fim de identificar se existem evidências objetivas
que indiquem que os benefícios econômicos associados à receita apropriada poderão não fluir
para a entidade. 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, sendo que o modelo adotado pela Companhia é a abordagem simplificada.

c.

Provisão para distrato
A Companhia revisa periodicamente suas premissas para constituição da provisão para distratos,
face à revisão dos históricos de suas operações correntes e das estimativas futuras de perdas que
levam em consideração as condições macro econômicas esperadas e específicas de cada
transação.

d.

Custos orçados dos empreendimentos
Os custos orçados, compostos, principalmente, pelos custos incorridos e custos previstos a
incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme evolução das
obras, e eventuais ajustes identificados com base nesta revisão são refletidos nos resultados da
Companhia. O efeito de tais revisões nas estimativas afeta o resultado.

e.

Realização do imposto de renda diferido
O reconhecimento inicial e as posteriores análises da realização do imposto de renda diferido
ocorre quando seja provável que o lucro tributável dos próximos anos esteja disponível para ser
usado na compensação do ativo fiscal diferido, com base em projeções de resultados elaboradas
e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que possibilitam a
sua utilização total, ou parcial se for constituído o crédito integral.

f.

Provisão para demandas judiciais
O Grupo reconhece provisão para causas tributárias, trabalhistas e cíveis. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
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A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. O Grupo
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

2.3.2

Reconhecimento de receitas e despesas
O Companhia adotou o CPC 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 n°
02/2018, 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. Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 e referido
ofício circular e foram observados os seguintes procedimentos, conforme abaixo:

(i)

Venda de Lotes (próprios)
Nesse modelo de operações, a Companhia compra o terreno e faz contratos de compra e venda
dos lotes unilateralmente com seus clientes.

x

O custo incorrido correspondente aos lotes próprios e benfeitorias vendidas é apropriado
integralmente ao resultado;

x

É apurado o percentual do custo incorrido (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total
orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita dos lotes e benfeitorias vendidas, ajustado
segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas
a serem reconhecidas de forma diretamente proporcional ao custo. O custo das benfeitorias não
vendidas encontram-se contabilizados na rubrica lotes a comercializar de acordo com a política
contábil (nota 6);

x

Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores
efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou ativo não circulante.
Os montantes recebidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos valores
reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica " Obrigações por compra de imóveis e
adiantamento de clientes ".

x

Os juros incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como o ajuste a valor presente do
saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de incorporação e venda de lotes quando
incorridos, obedecendo ao regime de competência dos exercícios - “pro-rata temporis”.

x

O Grupo capitaliza juros sobre os empreendimentos durante a fase de construção e aqueles
atrelados a preparação dos terrenos, enquanto atividades ao preparo do ativo para venda estão
sendo realizadas, desde que existam empréstimos em aberto, os quais são reconhecidos ao
resultado do exercício na proporção das unidades vendidas, mesmo critério dos demais custos.

x

Os tributos incidentes sobre a diferença entre a receita incorrida de incorporação imobiliária e a
receita acumulada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmente por ocasião
do reconhecimento dessa diferença de receita.

x

As demais despesas de propaganda e publicidade, representadas pela veiculação são apropriadas
ao resultado quando incorridas.
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(ii)

Venda de Lotes ( contratos de parcerias)
Nesse modelo de operações, a Companhia entre numa parceria com o dono do terreno
(“terreneiro”). O cliente compra as benfeitorias da Companhia e o terreno do terreneiro num
contrato de compra e venda assinado pelas três partes. Uma parcela do valor acordado é alocada
a compra do terreno e devido ao terreneiro e o restante é alocado a compra das benfeitorias e
devido à Companhia.
No modelo de venda de lotes sob contratos com parceiros, em linha com as orientações da
CVM, a Companhia julga que o controle do terreno é passado diretamente do terreneiro ao
comprador do lote no momento da assinatura do contrato de compra e venda. Dessa forma, para
aqueles projetos ainda em desenvolvimento, após a assinatura do contrato de compra e venda, a
contabilidade é da venda pela Companhia das benfeitorias alocadas àquele lote diretamente para
o comprador do lote e a receita dessa venda é registrada pelo método de percentual do custo
incorrido conforme descrito abaixo:

x

O custo incorrido correspondente as benfeitorias vendidas é apropriado integralmente ao
resultado;

x

É apurado o percentual do custo incorrido em relação ao seu custo total orçado, sendo esse
percentual aplicado sobre a receita das benfeitorias vendidas, ajustado segundo as condições dos
contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a serem reconhecidas de
forma diretamente proporcional ao custo. O custo das benfeitorias não vendidas encontram-se
contabilizados na rubrica lotes a comercializar de acordo com a política contábil (nota 6);

x

Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores
efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou ativo não circulante.
Os montantes recebidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos valores
reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica " Obrigações por compra de imóveis e
adiantamento de clientes ".

x

Os juros incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como o ajuste a valor presente
dosaldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de incorporação e venda de lotes
quando incorridos, obedecendo ao regime de competência dos exercícios - “pro-rata temporis”.

x

O Grupo capitaliza juros sobre os empreendimentos durante a fase de construção e aqueles
atrelados a preparação dos terrenos, enquanto atividades ao preparo do ativo para venda estão
sendo realizadas, desde que existam empréstimos em aberto, os quais são reconhecidos
aresultado do exercício na proporção das unidades vendidas, mesmo critério dos demais custos.

x

Os tributos incidentes sobre a diferença entre a receita incorrida de incorporação imobiliária e a
receita acumulada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmente por ocasião
do reconhecimento dessa diferença de receita.

x

As demais despesas de propaganda e publicidade, representadas pela veiculação são apropriadas
ao resultado quando incorridas.

x

O custo dos terrenos e as respectivas receitas de vendas decorrentes das vendas desses lotes não
são registradas no resultado da Cia pois representam imóveis de propriedade dos parceiros
(terreneiros). A Cia opera somente como agente de cobrança dos valores de venda e respectivo
repasse aos terreneiros.
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(iii)

ICPC 02 e IFRIC 15
Em atendimento aos requerimentos do ICPC (IFRIC) mencionado, os valores de receitas
reconhecidas e dos custos incorridos estão apresentados na demonstração de resultados e os
adiantamentos recebidos na rubrica “Obrigações por compra de imóveis e adiantamento de
clientes”, conforme determina as instruções.

2.3.3

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que o Grupo se torna parte das
disposições contratuais dos instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, empréstimos e financiamentos,
debêntures, fornecedores, obrigações com cessões de direitos de creditórios e outras obrigações,
são inicialmente mensuradas pela valor justo. Os instrumentos financeiros que não sejam
reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, são acrescidos dos custos de transação
diretamente atribuíveis.
Em 2017 os instrumentos financeiros eram categorizados e mensurados em “mantido para
negociação”, “mantido até o vencimento” e “empréstimos e recebíveis”. A partir de 2018 tais
instrumentos foram categorizados e mensurados em “custo amortizado”, “valor justo por meio
de resultados abrangentes – VJORA” e “valor justo por meio dos resultados – VJR” , veja
classificações na nota 17.
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se,
houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se
houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(i)

Ativos financeiros
A classificação de ativos financeiros é baseada no modelo de negócios no qual o ativo é
gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais conforme resumo
demonstrado abaixo:
Categorias / mensuração

Condições para definição da categoria

Custo amortizado

Os ativos financeiros mantidos para receber os fluxos de caixa
contratuais nas datas específicas de acordo com o modelo de negócios
da empresa.

A valor justo por meio de resultados
abrangentes (“VJORA”)

Não há definição específica quanto à manutenção dos ativos
financeiros para receber os fluxos de caixa contratuais nas datas
específicas ou realizar a venda dos mesmos no modelo de negócios da
empresa.

A valor justo por meio de resultado (“VJR”) Todos os outros ativos financeiros.

A seguir são demonstrados os principais ativos financeiros do Grupo sendo a classificação
destes ativos entre custo amortizado, VJR e VJORA apresentada na nota 17:
x

Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, contas bancárias e aplicações financeiras resgatáveis
em até noventa dias da data de contratação e com risco insignificante de mudança de valor.

x

Aplicações financeiras: Os saldos representam aplicações em: (i) fundos de investimentos; (ii)
certificados de depósito bancário; (iii) títulos de capitalização; (iv) certificados de recebíveis
imobiliários
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Contas a receber de clientes por incorporação de imóveis: Correspondem aos valores a receber
da venda das unidades imobiliárias, reconhecidos inicialmente conforme descrito na nota 2.3.2,
atualizados pelas condições contratuais estabelecidas, líquidos do ajuste a valor presente.
Desreconhecimento (baixa)
O Grupo baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
provenientes desse ativo expiram ou transferem o ativo e substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade para outra empresa. Na baixa de um ativo financeiro em sua
totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contrapartida recebida e a
receber é reconhecida no resultado.

(ii)

Passivos financeiros
São classificados no reconhecimento inicial ao: (i) custo amortizado; ou (ii) mensurado ao valor
justo por meio do resultado.
Os passivos financeiros do Grupo, estão classificados como mensurados pelo custo amortizado,
utilizando o método de juros efetivos, e incluem os empréstimos, debêntures e fornecedores e se
encontram mensuradas ao valor justo por meio do resultado.
Os mencionados passivos financeiros são reconhecidos inicialmente no recebimento dos
recursos, líquidos dos custos das transações, quando aplicável. Na data do balanço, estão
apresentados pelos seus reconhecimentos iniciais, deduzidos das amortizações das parcelas de
principal, quando aplicável, e acrescidos dos correspondentes encargos incorridos.
Desreconhecimento (baixa)
A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações do Grupo são extintas e
canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado
e a soma da contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado.

(iii)

Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros
O Grupo constitui provisão para perda esperada de crédito para todos os contratos de venda de
unidades imobiliárias, sendo os valores provisionados em contrapartidao ao reconhecimento das
respectivas receitas contabilizadas na rubrica de Provisão para demandas judiciais e outras
(despesas) receitas operacionais, com base em dados históricos e premissas definidas na política
interna.
Independente das provisões, as atividades de cobrança para recuperação destes valores
continuam sendo realizadas periodicamente pois esses créditos possuem garantia real dos lotes
vendidos na medida em que a concessão das correspondentes escrituras ocorre mediante a
liquidação e/ou negociação dos recebíveis dos clientes.

(iv)

Provisão para distratos
Quando os clientes, dos referidos contratos de imóveis vendidos, se tornam inadimplentes com
parcelas vencidas acima de trezentos e sessenta dias, o Grupo realiza provisão para distratos
complementando o valor dos saldos em aberto e revertendo as receitas e os custos
correspondentes, levando em conta o histórico de recuperabilidade desses créditos. Tal análise é
realizada individualmente por contrato de venda, de acordo com o previsto no Ofício Circular
CVM/SNC/SEP nº 02/2018.
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O Grupo revisa periodicamente suas premissas para constituição da provisão para distratos e
risco de crédito, face à revisão dos históricos de suas operações correntes e das estimativas
futuras de perdas que levam em consideração as condições macro econômicas esperadas e
específicas de cada transação.
Outras perdas por redução ao valor recuperável nos demais ativos, quando identificadas, são
provisionadas.

2.3.4

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de
depósitos bancários compromissados, denominados em reais, com liquidez imediata para os
quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate, junto ao emissor do
instrumento.
Os equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as datas
de encerramento das informações financeiras intermediárias trimestrais, apurados pelo critério
"pro-rata temporis", que equivalem aos seus valores de mercado, não havendo impacto a ser
contabilizado no patrimônio líquido do Grupo.
As aplicações financeiras incluem os certificados de depósitos bancários e créditos restritos em
virtude de montante bloqueados temporariamente devido à participação de parceiros (vide Nota
4.2).

2.3.5

Contas a receber
São apresentados aos valores presentes e de realização, o qual se aproxima do seu valor justo. A
classificação entre circulante e não circulante é realizada com base na expectativa de
vencimento das parcelas dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas
predominantemente com base no Índice Geral de Preços de Mercado -“IGP-M”.

2.3.6

Certificado de recebíveis imobiliários (CRIs) e Cédula de Crédito Imobiliários
(“CCI”)
O Grupo efetuou financeiramente cessão de créditos de recebíveis imobiliários para a
securitização e emissão de CRIs ou CCIs. Essa cessão, quando não apresenta qualquer direito de
regresso, é registrada como redução do saldo de contas a receber. Quando da existência de
direitos de regresso contra o Grupo, o contas a receber cedido é mantido no balanço patrimonial
e em contrapartida é constituída uma conta no passivo. As garantias financeiras, quando a
participação é adquirida (CRI subordinado ou CCIs com obrigação de recompra) e mantida em
garantia aos recebíveis alienados, são contabilizadas no balanço patrimonial no "Ativo não
circulante" na rubrica de "Outros créditos" ao seu valor estimado de realização (Nota 5.2).

2.3.7

Lotes a comercializar
Os lotes a comercializar estão demonstrados ao custo de formação e incluem os custos
acumulados de infraestrutura e custos financeiros elegíveis aos loteamentos, que não excede ao
seu valor líquido de realização. No caso de lotes em desenvolvimento, a parcela em estoque
corresponde ao custo incorrido dos lotes ainda não comercializados.O Grupo avalia as datas de
lançamento destes empreendimentos, e classificam como não circulante, os que possuem data
estimada superior à 12 meses.
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Quando o custo dos lotes a comercializar exceder o fluxo de caixa esperado das suas vendas,
concluídas ou em desenvolvimento, uma perda de redução ao valor recuperável é reconhecida
no período em que foi determinado que o valor não será recuperável.

2.3.8

Gastos com intermediação das vendas - Comissões
Os gastos com corretagem, quando aplicáveis, são registrados no resultado na rubrica “Despesas
com Vendas” observando-se o mesmo critério adotado para o reconhecimento das receitas das
unidades vendidas. Encargos relacionados com a comissão de venda pertencente ao adquirente
do imóvel, não constitui receita ou despesa do Grupo.

2.3.9

Provisão para garantia
O Grupo e suas controladas mantêm provisão para cobrir gastos com reparos em
empreendimentos período de garantia. O prazo de garantia oferecido é de até cinco anos a partir
da entrega do empreendimento. Desde o lançamento do empreendimento até o prazo acima, o
Grupo calcula a provisão com base no histórico de gastos e a constitui proporcionalmente ao
andamento da obra.

2.3.10

Investimentos em controladas
Os investimentos em sociedades controladas nas informações financeiras intermediárias
trimestrais individuais são registrados pelo método de equivalência patrimonial, conforme CPC
18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto.
De acordo com esse método, a participação do Grupo no aumento ou na diminuição do
patrimônio líquido dessas sociedades, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro
líquido ou prejuízo no exercício ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital,
é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. Os efeitos dessas movimentações após as
aquisições são ajustados contra o custo do investimento. As políticas contábeis adotadas pelas
controladas são ajustadas, quando necessário, às políticas adotadas pelo Grupo (Nota 7).

Mudanças nas participações da Companhia em controladas existentes
Nas informações financeiras intermediárias trimestrais consolidadas, as mudanças na
participação da controladora sobre a controlada que não resultem em perda de controle, são
registradas como transações de capital. Os saldos contábeis da participação das não
controladoras e da participação da controladora são ajustados para refletir mudanças em suas
respectivas participações na controlada. A diferença entre o valor com base no qual as
participações de não controladoras são ajustadas e o valor justo das considerações pagas ou
recebidas é registrada diretamente no patrimônio líquido e atribuída aos proprietários da
Companhia.

2.3.11

Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de
negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de
desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do
resultado no exercício em que for incorrido.
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A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis com
vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda
por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do
ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são
revisados no mínimo anualmente. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
benefícios econômicos futuros destes ativos são contabilizados por meio de mudanças no
período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratados como mudanças de
estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na
demonstração do resultado.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente
em relação as perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa (UGC). A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para
determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil
de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na
demonstração do resultado no momento de sua baixa.
O Grupo anualmente realiza o teste de impairment com o objetivo de identificar possíveis
perdas por desvalorização do valor recuperável do ágio, conforme determina o CPC 01 / IAS 36
- Redução ao Valor Recuperável de Ativos, na avaliação foi apurado a expectativa de realização
do ágio não havendo necessidade de registro de impairment.

2.3.12

Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se aplicável.
A depreciação é calculada com base no método linear, tomando-se por base a vida útil estimada
dos bens, como segue:

(i)

Veículos - cinco anos;

(ii)

Móveis, utensílios e instalações - dez anos;

(iii)

Computadores e licenças para utilização de software - cinco anos;

(iv)

Direito de uso de imóveis - pelo prazo do contrato.
O valor residual, vida útil e métodos de depreciação são revisados quando há modificações, em
relação às informações do exercício social anterior ou em relação à situação atual de ativos.
Os gastos incorridos com a construção dos estandes de vendas e respectivas mobílias são
utilizados no prazo máximo de 1 ano considerado como despesa no lançamento do
empreendimento.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômicofuturo for esperado do seu uso ou venda eventual. Eventual ganho ou perda resultante da baixa
do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do
ativo) são apropriadas no resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
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Os ativos imobilizados estão sujeitos a análises periódicas sobre a deterioração de ativos
(“impairment ”).

2.3.13
(i)

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda (25%) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (9%) são
calculados observando-se suas alíquotas nominais, que conjuntamente, totalizam 34%. O
imposto de renda diferido é gerado por diferenças temporárias da data do balanço entre as bases
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis.
Conforme facultado pela legislação tributária, certas controladas e controladas em conjunto
optaram pelo regime de lucro presumido. Para essas empresas, a base de cálculo do imposto de
renda e contribuição social é baseada no lucro estimado apurado à razão de 8% e 12% sobre as
receitas brutas, respectivamente, sobre o qual se aplica as alíquotas nominais do respectivo
imposto e contribuição.

(ii)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto diferido é reconhecido com relação aos prejuízos fiscais e às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação.
Seu reconhecimento ocorre na extensão em que seja provável que o lucro tributável dos
próximos anos esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, com
base em projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em
cenários econômicos-futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial, mediante a
constituição de uma provisão para a não realização do saldo.
Periodicamente, os valores contabilizados são revisados e os efeitos, considerando os de
realização ou liquidação, estão refletidos em consonância com o disposto na legislação
tributária.
Os impostos ativos e passivos são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente
se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se
houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.3.14

Obrigações com cessões de direitos creditórios
São demonstrados os saldos das operações de cessões de créditos imobiliários com obrigações
de recompra das cedentes até que se implementem condições de liberação de recompra
compulsória. Os créditos cedidos estão descontados ao seu valor presente.

2.3.15

Outros passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja
contrapartida é lançada ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e
não circulantes são registrados ao valor presente com base em taxas de juros que refletem o
prazo, a moeda e o risco de cada transação.

31

279

Alphaville S.A.
Informações financeiras intermediárias trimestrais
individuais e consolidadas em 30 de junho de 2020

2.3.16

Outros benefícios a empregados
Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Controlada incluem, como a
remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social - INSS, FGTS, férias e 13º
salário), remunerações variáveis como participações nos lucros, bônus e remuneração com base
em ações. Esses benefícios são registrados no resultado do exercício, na rubrica "Despesas
gerais e administrativas”, à medida que são incorridos
O sistema de bônus opera com metas corporativas individuais, estruturados na eficiência dos
objetivos corporativos, seguidos por objetivos de negócios e finalmente por objetivos
individuais.
O Grupo e suas controladas não mantêm planos de previdência privada e plano de aposentadoria
ou outros benefícios pós-emprego.

2.3.17

Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos diretamente relacionados aos empreendimentos durante a fase de
construção e terrenos enquanto atividades no preparo do ativo para venda estão sendo
realizadas, são capitalizados como parte do custo do ativo correspondente, desde que existam
empréstimos em aberto, os quais são reconhecidos ao resultado na proporção das unidades
vendidas. Todos os demais custos de empréstimos são registrados como despesa no período em
que são incorridos. Custos de empréstimos compreendem juros e outros custos incorridos
relativos aos empréstimos, incluindo os de captação.
Os encargos não apropriados ao resultado das controladas devem ser apresentados nas
informações financeiras intermediárias trimestrais da controladora, em conta de investimentos
no ativo não circulante (Nota 7).

2.3.18

Provisões
As provisões, incluindo as provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, são
reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em
que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para
liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos
à obrigação.
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão
são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o
reembolso for certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

2.3.19

Imposto sobre vendas
As receitas são apresentadas liquidas dos impostos sobre vendas.
No regime de incidência não cumulativa, as alíquotas da contribuição para PIS e COFINS são,
respectivamente, de 1,65% e de 7,6%, para as empresas no regime de tributação do lucro real,
calculadas sobre a receita operacional bruta e com desconto de créditos apurados com base em
custos e despesas. Para as empresas optantes do regime de tributação de lucro presumido, no
regime de incidência cumulativa, as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS são,
respectivamente, de 0,65% e de 3% sobre a receita operacional bruta, sem deduções em relação
a custos.
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2.3.20

Ações em tesouraria
Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações em tesouraria) são reconhecidos
ao custo e registrados em conta redutora do patrimônio líquido.
Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do resultado na compra, venda,
emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios do Grupo.

2.3.21

Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
As obrigações na aquisição de lotes são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais assumidas. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é,
acrescidos, quando aplicável, de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata
temporis"), líquido do ajuste a valor presente. Os adiantamentos de clientes representam os
montantes recebidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos valores
reconhecidos de receitas.

2.3.22

Ajuste a valor presente - de ativos e passivos
Os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo ou de
curto prazo quando houver efeito relevante, são ajustados a valor presente.
Entidades de incorporação imobiliária, nas vendas a prazo de unidades não concluídas,
apresentam recebíveis com atualização monetária, e devem ser descontados a valor presente,
uma vez que os índices de atualização monetária contratados não incluem o componente de
juros. A reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante do contexto
operacional do Grupo é a de financiar os seus clientes, foi realizada, tendo como contrapartida o
próprio Grupo de receitas de venda de lotes.
Desse modo, determinados elementos integrantes do ativo são ajustados a valor presente, com
base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores estimativas, quanto ao valor do
dinheiro no tempo, aplicados sobre o fluxo futuro dos recebíveis observando o andamento
financeiro das obras.
A taxa utilizada de desconto tem como fundamento e premissa a taxa média dos financiamentos
na data do contrato e empréstimos obtidos pela sua Controlada, líquidas do efeito inflacionário
(Nota 5).

3
3.1

Novas normas, alterações e interpretações de normas
Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1ª de janeiro de 2020.
O Grupo não adotou essas normas na preparação destas informações financeiras intermediárias
trimestrais.
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
informações financeiras intermediárias trimestrais do Grupo:
IFRS
IFRS 17

CPC Tema

Vigência

- Contratos de Seguros
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4
4.1

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

4.2

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Caixas e Bancos

-

-

28.168

23.087

Caixa e equivalentes de caixa

-

-

28.168

23.087

Aplicações financeiras
Controladora

Fundo de investimento (a)
Certificados de depósito bancário (b)
Créditos restritos (c)

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

1.448
-

1.620
-

1.471
36.102
9.393

3.505
28.369
5.150

1.448

1.620

46.966

37.024

(a)

Em 30 de junho de 2020, as operações com Fundo (PP Portfólio) com liquidez diária, representaram juros auferidos
de 83,69% CDI no ano (98,67% em 2019).

(b)

Em 30 de junho de 2020, os Certificados de Depósitos Bancários (CDB's) incluem juros auferidos, em sua maioria
variando de 97,0% a 100,0% (de 97,0% a 100,0% em 2019) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

(c)

Valores referentes a contas corrente bloqueados temporariamente devido a participação do Parceiro (terreneiro), cuja
expectativa de liberação do Grupo é de até 45 dias.

5
5.1

Contas a receber e demais contas a receber
Contas a receber
Consolidado

Promitentes compradores de lotes
(-) Ajuste a valor presente (AVP)
(-) Provisão para distratos e risco de crédito

Circulante
Não circulante
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30/06/2020

31/12/2019

1.257.632
(128.188)
(476.292)

1.366.289
(156.962)
(428.659)

653.152

780.668

178.080
475.072

209.529
571.139
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As parcelas do circulante e não circulante têm vencimento nos seguintes exercícios sociais:
Consolidado
Vencimento
Vencidas:
Até 90 dias
De 91 até 180 dias
Acima de 180 dias
Total vencidas

30/06/2020

31/12/2019

29.323
21.761
160.412

43.748
19.182
162.116

211.496

225.046

Consolidado
A vencer:

30/06/2020

31/12/2019

2020
2021
2022
2023
2024 em diante

144.800
233.811
165.740
121.406
380.379

302.735
208.840
135.432
117.563
376.673

Total a vencer

1.046.136

1.141.243

Consolidado
Ajuste a valor presente e provisão risco de crédito

30/06/2020

31/12/2019

(-) Ajuste a valor presente (AVP)
(-) Provisão para distratos e risco de crédito

(128.188)
(476.292)

(156.962)
(428.659)

Total

(604.480)

(585.621)

653.152

780.668

Total Geral

O saldo de contas a receber dos lotes vendidos e ainda não concluídos não está totalmente
refletido nas informações financeiras intermediárias trimestrais. Seu registro é limitado à
parcela da receita, reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. O saldo não
reconhecido esta mencionado na (Nota 23).
Os saldos de adiantamentos de clientes, superiores ao montante de receita reconhecida no
período estão apresentados na (Nota 12).
O saldo de contas a receber, financiado pelo Grupo, de forma geral, é atualizado pela variação
do IGP-M e IPCA, sendo a receita apurada registrada no resultado na rubrica "Receita líquida
operacional".
O valor do ajuste a valor presente reconhecido receita líquida operacional do semestre findo em
30 de junho de 2020 foi uma receita de R$28.775 (R$64.781 em 31 de dezembro de 2019).
O saldo da provisão para risco de crédito e distratos é considerado suficiente pela Administração
do Grupo para fazer frente à estimativa com perdas futuras na realização do saldo de contas a
receber (Nota 2.3.19). Calcula-se a provisão sobre a margem bruta do empreendimento de
acordo com as taxas médias estimadas de perdas a seguir faixa “a vencer” 2,6%, “vencidos até
90 dias” 6,6%, “vencidos entre 91 a 180 dias” 9,9%, “vencidos entre 181 e 360 dias” 14,1% e
“vencidos acima de 360 dias” 90,0%.
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As contas a receber de lotes foram mensuradas a valor presente considerando a taxa de desconto
apurada segundo critérios descritos na Nota 2.3.22. A taxa praticada pelo Grupo e suas
controladas foi uma média de 5,63% em 30 de junho de 2020 (5,86% em 31 de dezembro de
2019), líquida do IGP-M.
Nos dias 18 de agosto, 27 de setembro e 08 de novembro de 2017, o Grupo realizou a cessão de
créditos imobiliários. Cada Crédito Imobiliário está representado por uma Cédula de Crédito
Imobiliário fracionária e/ou integral, conforme o caso (“CCI”), emitida pelas respectivas
Cedentes. Todos os referidos créditos contam com uma obrigação de recompra das Cedentes
até que se implementem condições de liberação da Recompra Compulsória, seja pela liquidação
do crédito ou pela substituição do mesmo.Os créditos cedidos, descontados ao seu valor
presente, são classificados na rubrica "Obrigações com cessões de direitos creditórios”. A
totalidade dos créditos cedidos pelo Grupo e suas controladas estão coobrigados.
No 05 de dezembro de 2018, sua investida Alphaville Urbanismo S.A realizou a cessão de
créditos imobiliários. Todos os referidos créditos deverão contar com uma obrigação de
recompra das Cedentes até que se implementem condições de liberação da Recompra
Compulsória. Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são classificados na
rubrica "Obrigações com cessões de direitos creditórios”. A totalidade dos créditos cedidos pelo
Grupo e suas controladas estão coobrigados.
Nos dias 02 de julho, 24 de setembro, 22 de novembro e 29 de novembro de 2019, o Grupo
realizou a cessão de créditos imobiliários. Todos os referidos créditos deverão contar com uma
obrigação de recompra das Cedentes até que se implementem condições de liberação da
Recompra Compulsória. Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são
classificados na rubrica "Obrigações com cessões de direitos creditórios”. A totalidade dos
créditos cedidos pelo Grupo e suas controladas estão coobrigados.
Saldo das operações

Consolidado

Carteira cedida

Carteira
descontada ao
valor presente

30/06/2020

31/12/2019

116.920
60.263
66.181
23.658
47.575
160.246

98.541
45.690
47.814
20.867
40.678
115.366

4.791
5.137
9.175
14.638
42.106
115.957

5.509
6.917
11.486
16.547
49.176
-

Total de Créditos cedidos

191.804

89.635

Circulante
Não circulante

70.253
121.551

36.230
53.405

Ano da Cessão
2012
2016
2017
2018
2019
2020

Nas operações acima, o Grupo e suas controladas são coobrigadas até o momento da liquidação
da operação no que diz respeito a inadimplência dos créditos substituindo-os ou recomprando-os
se necessário junto do agente securitizador. O Grupo foi contratada para fazer a gestão e
cobrança desses recebíveis segundo critérios de cada investidor.
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5.2

Demais contas a receber
Controladora

Consolidado

30/06/2020

30/12/2019

30/06/2020

30/12/2019

-

-

36.845
4.930

35.944
5.477

414

341

24.032
26.976
466
18.399

4.222
25.420
1.511
19.067

414

341

111.648

91.641

414
-

341
-

56.030
55.618

57.574
34.067

Adiantamentos á parceiros nos
empreendimentos (a)
Despesas e juros apropriar
Certificado de recebíveis imobiliários
subordinados (b)
Depósito judicial
Impostos a recuperar
Outros créditos (c)

Circulante
Não circulante
(a)

Valores à receber de parceiros (terreneiros) no desenvolvimento de loteamentos.

(b)

Certificados adquiridos em operações de cessão de recebíveis coobrigadas, sujeitos as variações monetárias (IGP-M)
e provisão de perda por redução ao valor recuperável quando aplicável.

(c)

Refere-se a créditos de impostos sobre adiantamentos de clientes, adiantamentos a fornecedores e outros
créditos diversos.

6

Lotes a comercializar
Consolidado
06/2020

12/2019

Terrenos e projetos em desenvolvimento
Lotes em desenvolvimento
Lotes concluídos
Mais valia por estoque (Nota 7.b)
Reversão custo provisão de distrato
Provisão para perda na realização de estoques

165.719
61.664
157.334
114.175
262.236
(39.744)

166.610
66.310
163.194
122.772
234.756
(37.265)

Total

721.384

716.377

Circulante
Não circulante

481.015
240.369

481.333
235.044

Conforme mencionado na Nota 10, o saldo de encargos financeiros consolidados capitalizados
em lotes a comercializar em 30 de junho de 2020 são de R$ 19.559 (R$21.396 em 31 de
dezembro de 2019)
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Informações de controladas e controladas em conjunto

a.

(a)

Participações societárias

(i)

40,00%
25%
48,00%
1.184.239

27.619

06/2020

Total investimentos

Montante obtido da soma de investimentos em controladas e coligadas abaixo de R$ 4.000.

dez/19
1.177.281
4.974
27
1.957
(111.814)

(178.155)
30.051
16.763
19.527

jun/20

28.526

11.264
9.222
3.794
3.016
1.230

12/2019

(202.378)

(201.355)
(884)
(84)
(55)

jun/20

06/2020

(97.789)

(97.789)
-

(287.202)

(287.202)
- -

06/2019

(423.552)

(422.057)
(1.247)
(77)
(171)

06//2019

Lucro (prejuízo) do
exercício

Controladora equivalência
patrimonial

89.739

23.199
30.207
16.775
19.558

dez/19

Patrimônio líquido

Consolidado Investimentos

1.376.451

1.349.684
24.500
36
2.231

jun/20

Total do passivo

10.910
9.196
4.191
3.016
306
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1.273.978

1.264.637

dez/19
1.200.480
35.181
16.802
21.515

1.171.529
54.551
16.799
21.758

jun/20

Total do ativo

Alphaville Urbanismo S.A
Ágio/Intangível na aquisição da Alphaville urbanismo S.A
Amortização/intangível de ágio na aquisição da Alphaville
SPE Leblon Incorporadora S.A.
Krahô Empr. Imob. S.A.
Alphaville Reserva Santa Clara Empr Imob Ltda
Ajuste a valor justo
Outros(as) – (a)

Investidas diretas

Total investimentos

40,00%
25%
48,00%

100%

Alphaville Urbanismo S.A
Ágio/Intangível na aquisição da Alphaville urbanismo S.A
Amortização/intangível de ágio na aquisição da Alphaville
SPE Leblon Incorporadora S.A.
Alphaville Reserva Santa Clara Empr Imob Ltda
Krahô Empr. Imob. S.A.

dez/19
48,22%

jun/20

Investidas diretas

Participação - %

As principais informações integrais das participações societárias mantidas estão resumidas a seguir:

Investimentos em participações societárias

7

dez/19

353.973

11.744
937.891
(595.662)
-

(949)

(353)
(26)
(21)
(549)

06/2020

(4.067)

(499)
(59)
(19)
(3.490)

06/2019

Consolidado equivalência
patrimonial

438.194

(178.156)
937.891
(321.541)
-

jun/20

Controladora
investimentos
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b.

Movimentação dos investimentos
Controladora

Saldo anterior
Equivalência patrimonial
Integralização de capital (nota 16)
Compra de ações (a)
Amortização/estorno de mais valia (b)
Ganho/Perda na redução de % de investimento (c)
Outros investimentos

Consolidado

06/2020

12/2019

06/2020

12/2019

353.973
(97.789)
712.657
274.122
(804.769)
-

(187.752)
(464.350)
126.753
33.500
(120.833)
966.655
-

28.526
(949)
42

30.299
(5.930)
4.157

438.194

353.973

27.619

28.526

Saldo final
(a)

Em 27 de dezembro de 2019, foi celebrado contrato relativo ao Ajuste de Preço de Aquisição e Compensação,
decorrente de compensação e ajuste do valor relativo ao preço de compra, decorrente do reconhecimento de perdas
incorridas pela Companhia no âmbito do CCV (Contrato de Compra e Venda), por meio do qual a Gafisa vendeu, e a
Companhia a adquiriu 16.632.522 ações ordinárias, nominativas e sem valor de emissão da investida Alphaville
Urbanismo S.A., correspondentes a R$ 33.500.

(b)

A Amortização/estorno da mais valia é decorrente do ajuste da mais valia em 30 de junho de 2020, com base no
aumento de participação da Companhia em sua controlada de 48,22% para 100%, a amortização do período registrada
no resultado na rubrica “amortização de mais valia” refere-se ao montante de (R$ 4.037) e o ajuste quanto ao
aumento da participação registrado no patrimônio liquido na rubrica de “Ganho/perda no aumento de participação em
controlada”, de acordo com o ICPC 09, visto ser uma transação entre acionistas, refere-se ao montante de de R$
278.158.

(c)

O Ganho/perda na diluição de % em controlada em 30 de junho de 2020 é decorrente do aumento de participação
(48,22% para 100%) e em 31 de dezembro de de 2019 é decorrente da diluição (70% para 48,22%) de participação
da Companhia em sua controlada, este montante está registrado no patrimônio líquido da Companhia, conforme ICPC
09, visto ser uma transação entre acionistas da Companhia (nota 16).

No momento da aquisição da Alphaville Urbanismo S.A., foi gerado ágio que está
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e na mais valia de ativos, reconhecido na
controladora na rubrica de Investimentos e no consolidado alocado conforme a natureza dos
ativos adquiridos.
O ágio é mensurado como o excesso da soma da contrapartida transferida, do valor das
participações não controladoras na adquirida e do valor justo da participação do adquirente
anteriormente detida na adquirida sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos
adquiridos e passivos assumidos identificáveis. Conforme demonstrado no quadro abaixo:
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(*)

(***)

(**)

(168.514)
(349.300)
(150.092)
193.077
(478.929)

326.946
3.016
420.000
350.000
150.092
(391.322)
79.159
937.891

Custo

(595.662)

937.891

Amortização
acumulada

(204.400)
(350.000)
(150.092)
108.830
-

Amortização
acumulada

326.946
3.016
420.000
350.000
150.092
(391.322)
79.159

Custo

2018

-

-

Ajuste de precço

-

-

Ajuste de precço

463.062

158.432
3.016
420.000
700
(198.245)
79.159

Saldo líquido

342.229

122.546
3.016
420.000
(282.492)
79.159

Saldo líquido

937.891

326.946
3.016
420.000
350.000
150.092
(391.322)
79.159

Custo

937.891

326.946
3.016
420.000
350.000
150.092
(391.322)
79.159

Custo

(419.157)

(179.367)
(349.300)
(150.092)
259.602
-

Amortização
acumulada

06/2019

(321.541)

(212.771)
(350.000)
(150.092)
391.322
-

Amortização
acumulada

06/2020

40

Amortização registrada na rubrica “Lucro/Prejuizo líquido atribuível aos acionistas não controladores” na demonstração do resultado no consolidado.

Amortização registrada na rubrica “Custos operacionais - Desenvolvimento e venda de lotes” na demonstração do resultado no consolidado.

Amortização registrada na rubrica “Contraprestação paga na aquisição” na demonstração do resultado no consolidado.

O quadro acima é utilizado para facilitar o entendimento da operação de Business Combination, ocorrida na Companhia no decorrer do exercício de 2013, e conferência dos valores da demonstração financeira.

Contraprestação paga na aquisição

Estoques (**)
Investimentos em participações societárias - Nota 7
Marca - Nota 9
Backlog - Nota 9 - (*)
Adiantamentos cliente - Nota 9 (*)
Valor justo sobre Participação dos acionistas não
controladores (***)
Ágio

Mais valia

Contraprestação paga na aquisição

Estoques (**)
Investimentos em participações societárias - Nota 7
Marca - Nota 9
Backlog - Nota 9 - (*)
Adiantamentos cliente - Nota 9 (*)
Valor justo sobre Participação dos acionistas não
controladores (***)
Ágio

Mais valia

2019

518.734

147.579
3.016
420.000
700
(131.720)
79.159

Saldo líquido

616.350

114.175
3.016
420.000
79.159

Saldo líquido
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A realização do ágio sobre o investimento foi registrada tendo com suporte base a emissão do
estudo de determinação da realização do ágio, preparado por avaliador independente.
A avaliação do valor recuperável foi efetuada de acordo com as práticas contábeis. Em 30 de
junho de 2020 e dezembro de 2019, a Companhia não identificou perdas futuras de realização.
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Imobilizado
Durante o semestre findo em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a
movimentação dos itens de imobilizado está sumarizada a seguir:
Consolidado
Descrição
Custo
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de ativo
Estande de vendas

Depreciação acumulada
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de ativo
Estande de vendas

Total imobilizado

31/12/2019

Adições

30/06/2020

8.321
41
12.327
2.322
503
31.155
502

36
-

8.321
41
12.363
2.322
503
31.155
502

55.171

36

55.207

(8.086)
(41)
(9.096)
(2.234)
(293)
(4.732)
-

(195)
(308)
(38)
(25)
(2.366)
(126)

(8.281)
(41)
(9.404)
(2.272)
(318)
(7.098)
(126)

(24.482)

(3.058)

(27.540)

30.689

(3.022)

27.667

Consolidado

Descrição
Custo
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de ativo
Estande de vendas

31/12/2018

Adoção inicial
CPC 06 (R2)
IFRS 16

Adições

Baixas

31/12/2019

8.513
41

-

52
-

(244)
-

8.321
41

12.067
2.322
503
-

31.155
-

260
502

-

12.327
2.322
503
31.155
502

23.446

31.155

814

(244)

55.171

41
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Consolidado

Descrição
Depreciação acumulada
Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de ativo

Total imobilizado

31/12/2018

Adoção inicial
CPC 06 (R2)
IFRS 16

Adições

Baixas

31/12/2019

(7.139)
(41)

-

(1.177)
-

230
-

(8.086)
(41)

(8.120)
(2.110)
(243)
-

-

(976)
(124)
(50)
(4.732)

-

(9.096)
(2.234)
(293)
(4.732)

(17.653)

-

(7.059)

230

(24.482)

5.793

31.155

(6.245)

(14)

30.689

As seguintes vidas úteis e taxas percentuais são utilizadas para cálculo da depreciação:

Hardwares
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros e instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Direito de uso

9

Vida útil

Taxa média anual
de depreciação - %

5 anos
5 anos
4 anos
10 anos
10 anos
10 anos

20
20
25
10
10
10

Intangível
Durante os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a
movimentação dos itens de intangível está sumarizada a seguir:
Consolidado

a.

06/2020

2019

Software – (a)
Outros intangíveis– (b)

10.343
499.159

14.922
499.159

Total

509.502

514.081

Software
Durante os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, a movimentação
dos itens de intangível está sumarizada a seguir:
Consolidado
Descrição
Custo
Software – Custo
Software – amortização (a)

31/12/2019

Adições

Amortização

30/06/2020

56.977
(42.055)

166
-

(4.744)

57.143
(46.799)

14.922

166

(4.744)

10.343

42
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Consolidado
Descrição
Custo
Software – Custo
Software – amortização (a)

31/12/2018

Adições

Amortização

31/12/2019

56.185
(32.353)

792
-

(9.702

56.977
(42.055)

23.832

792

(9.702)

14.922

(a)

A taxa de amortização do Sofwatre é de 20% a.a.

b.

Intangível alocação de ágio
O processo de alocação do ágio foi concluído com a emissão do estudo de determinação dos
valores justos dos ativos e passivos adquiridos, preparado por avaliador independente, referente
a aquisição de Alphaville Urbanismo S.A.. A parcela remanescente não alocada, refere-se ao
ágio por expectativa de rentabilidade futura.

(*)

Backlog é considerado intangível pois se trata do resultado futuro das vendas já contratadas. O
resultado destas vendas é apropriado ao resultado mediante a evolução das obras, pelo critério
do percentual de conclusão (PoC).
O intangível está composto conforme demonstrado abaixo:

Marca
Backlog (*)
Ágio

31/12/2018

Amortização

31/12/2019

Amortização

30/06/2020

420.000
700
79.159

(700)
-

420.000
79.159

-

420.000
79.159

499.859

(700)

499.159

-

499.159

A Companhia contratou avaliador independente para emissão de estudo sobre o valor
econômico da Controlada o qual foi utilizado para o teste de impairment, com base na emissão
de laudo elaborado conclui-se que não houve nenhum impacto que justificasse o registro de
qualquer variação a título de impairment.
(i)

Teste de redução ao valor recuperável para UGCs contendo ágio
Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio e a marca registrada foram alocados às
UGCs do Grupo (divisões operacionais) como segue:

Alphaville Urbanismo S.A.

30/06/2020

31/12/2019

499.159

499.159

O valor recuperável dessa UGC foi baseado no valor justo menos custos de alienação, estimado
com base nos fluxos de caixa descontados.
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As principais premissas utilizadas na estimativa do valor recuperável são definidas a seguir. Os
valores atribuídos às principais premissas representam a avaliação da administração das vendas
futuras de lotes e foram baseados em dados históricos de fontes externas e internas.

Taxa de desconto
Taxa de crescimento do valor terminal

30/06/2020

31/12/2019

15,4%

14,7%

3,5%

3,5%

A taxa de desconto foi uma medida pós-impostos estimada com base no custo de capital médio
ponderado da indústria histórica, com uma possível alavancagem de dívida de 47% a uma taxa
de juros de mercado de 9,7%.
As projeções de fluxo de caixa incluem estimativas específicas para vinte anos e uma taxa de
perpetuidade.
A taxa de crescimento terminal foi determinada com base na estimativa da administração da
taxa de crescimento anual composta de longo prazo do Fluxo de caixa líquido, consistente com
as suposições que um participante do mercado faria.
O Fluxo de caixa líquido orçado foi estimado levando em consideração a experiência passada,
ajustado para refletir a retomada dos lançamentos da companhia.
O valor recuperável estimado da UGC excedeu seu valor contábil em R$ 1.055 em 30 de junho
de 2020 (R$ 1.554 em 31 de dezembro de 2019).

10

Empréstimos e financiamentos
Consolidado
Tipo de operação

Cédula de crédito bancário (a)
Mútuo (b)

Vencimentos

Taxa de juros ao ano

06/2020

12/2019

Ago/20 a Mai/23
-

Pré 16,21% /
CDI + 2,35%
a CDI + 10,84%
-

138.582
5.779

142.315
8.632

144.361

150.947

68.580
75.781

57.465
93.482

Parcela circulante
Parcela não circulante
(a)

Corresponde às linhas de financiamento junto a instituições financeiras para a captação de recursos necessários
ao desenvolvimento dos empreendimentos.

(b)

Em 2018, o Grupo captou através de Contrato de Mutuo o montante de R$11.069 com garantia da Investida
para execução de obras.
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Cédula de crédito bancário
Em 04 de Agosto de 2015, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$50.000 com prazo de 60 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados e com a finalidade de prover recursos para a construção de
empreendimentos imobiliários.
Em 12 de novembro de 2015, o Grupo captou através de 2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário
(CCB), sendo a primeira (Série 1) no montante de R$150.000 e a segunda (Série 2) no montante
de R$100.000, ambas com o prazo de 48 meses sendo garantido pela Cessão Fiduciária de
Recebíveis Imobiliários e com a finalidade de prover recursos para a construção de
empreendimentos Imobiliários.
Em 20 de junho de 2018, o Grupo alongou o prazo de pagamento do saldo remanescente da
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Série 1, com vencimento previsto para 20 de fevereiro de
2020, por mais 27 meses, e na Série 2, com vencimento previsto para 20 de fevereiro de 2020,
por mais 23 meses.
Em 08 de Dezembro de 2017,o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$10.000 com prazo de 48 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados.
Em 14 de Maio de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$24.712 com prazo de 50 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados.
Em 04 de Junho de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$7.000 com prazo de 47 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados.
Em 12 de Setembro de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$20.000 com prazo de 36 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados.
Em 30 de Outubro de 2018, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$10.000 com prazo de 49 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados.
Em 29 de Novembro de 2019, o Grupo captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$30.000 com prazo de 42 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de
recebíveis imobiliários selecionados.
Em 05 de Fevereiro de 2020, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB)
no montante de R$10.000 com prazo de 9 meses sem constituição de garantia.
Em 17 de Junho de 2020, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
montante de R$6.072 com prazo de 12 meses sem constituição de garantia.
O Grupo está sujeita a índices e limites de adimplência ("covenants"), sendo, em sua maioria,
compostos por limitações ao nível de endividamento total.O Grupo encontra-se adimplente com
as suas obrigações.
45
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As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte vencimento:
Consolidado

2020
2021
2022
2023 em diante
Total

06/2020

12/2019

38.295
53.094
29.789
23.183

57.465
44.455
28.385
20.642

144.361

150.947

As despesas financeiras de empréstimos são capitalizadas ao custo de empreendimentos em
andamento e terrenos com prospecção de lançamento, de acordo com a utilização dos recursos,
e apropriadas ao resultado de acordo com o critério adotado para o reconhecimento de receitas,
conforme abaixo demonstrado. A taxa de capitalização utilizada na determinação do montante
dos custos de empréstimos elegível à capitalização foi foi de 5,85% em 30 de junho de 2020
(9,86% em 30 de junho de 2019).
Consolidado

11

06/2020

06/2019

Despesas financeiras
Encargos financeiros capitalizados

31.626
(733)

184.130
(3.064)

Encargos financeiros líquidos (Nota 22)

30.839

181.066

Encargos financeiros incluídos na rubrica lotes a comercializar
Saldo inicial
Encargos financeiros capitalizados
Encargos apropriados ao resultado

21.396
733
(2.570)

24.210
3.064
(1.983)

Saldo final (Nota 6)

19.559

25.291

Debêntures
Controladora

Emissões
Primeira emissão –
primeira série
Primeira emissão –
segunda série

Principal – R$

Remuneração
anual Vencimento final

30/06/2020

31/12/2019

59.126

CDI+3,00% Dezembro de 2023

62.605

61.697

60.874

CDI+3,00% Dezembro de 2023

62.231

61.329

124.836

123.026

4.836
120.000

3.026
120.000

Parcela circulante
Parcela não circulante
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Emissões
Primeira emissão –
primeira série – Investidora
Primeira emissão –
segunda série – Investidora
Primeira emissão
Quarta emissão
Sétima Emissão

Principal –
R$

Remuneração
Anual Vencimento final

59.126

CDI+3.00% Dezembro de 2023
Dezembro de
CDI+3.00% 2023
CDI+3.05% Dezembro de 2025
CDI+3.90% Dezembro de 2024
CDI+5.85% Março de 2022

60.874
627.000
51.400
35.150

Parcela circulante
Parcela não circulante

30/06/2020

31/12/2019

62.605

61.697

62.231
628.900
51.595
35.383

61.329
629.770
53.552
40.248

840.714

846.596

19.741
820.973

18.455
828.141

As parcelas circulantes e não circulantes têm os seguintes vencimentos:
Consolidado
Vencimento
2020
2021
2022
2023 e depois

30/06/2020

31/12/2019

13.337
44.691
97.875
684.810

18.455
44.838
77.009
706.294

840.714

846.596

Controladora
Em 4 de janeiro de 2019, a Companhia obteve aprovação para primeira emissão de debentures
simples, não conversíveis e sem garantia, no valor total de R$ 120.000 (cento e vinte milhões),
comvencimento em 30 de dezembro de 2023, divididas em duas séries, sendo a primeira série
no valor de R$ 59.126 e a segunda série no valor de R$ 60.874. Os recursos líquidos obtidos
com a emissão da primeira série foram utilizados para aquisição de debentures referentes a
segunda e terceira emissão da AUSA, e os recursos líquido obtidos com a emissão da segunda
série foram utilizados para aquisição de debentures referentes a sexta emissão da AUSA.
Em 4 de julho de 2019 a Companhia obteve aprovação para segunda emissão de debentures de
espécie subordinada, não conversíveis e sem garantia real, limitado ao valor de R$ 110.000
(cento e dez milhões) e com vencimento em cinco anos. Os recursos líquidos obtidos com a
emissão da segunda série, no montante de R$ 50.203 foram utilizados em parte para
amortização antecipada no valor de R$ 15.000 e parte para aquisição de debentures da sexta
emissão da AUSA, no valor de R$ 35.000. A quitação integral antecipada da debenture, do
saldo remanescente, ocorreu através da dação de pagamento de debentures referentes a segunda
e terceira emissão da AUSA.

Consolidado
Em 9 de setembro de 2013, o Grupo obteve aprovação para a distribuição pública com esforços
restritos de colocação da 1ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, com garantia real e prazo de vencimento de oito anos e no valor total de até R$800.000,
garantida pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliários selecionados originários do Grupo e
suas controladas.
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Em 09 de dezembro de 2013 foi integralizado o montante R$500.000, em 17 de julho de 2014,
foi integralizado R$150.000 e, em 19 de março de 2015, foi integralizado R$150.000. A
escritura conta com cláusulas que restringem a habilidade do Grupo na tomada de algumas
ações, e pode requerer o vencimento antecipado em caso de descumprimento destas cláusulas.
Em 19 de junho de 2019, o Grupo aumentou o prazo de pagamento do saldo remanescente de
R$660.000, com encerramento previsto em 11 de dezembro de 2023, para mais 2 anos, sem
constituição de garantia.
Em 9 de maio de 2016, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 2ª Emissão de
debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, sem garantia real e prazo de
vencimento de quatro anos no valor total de até R$350.000. Em 10 de maio de 2016 foi
integralizado o montante R$250.000 e em 16 de agosto de 2016, foi integralizado R$106.393,
valor atualizado monetariamente conforme descrito na escritura de emissão. Em 05 de setembro
de 2018 os juros previstos foram integralizados no principal. A escritura de emissão não
estabelece índices financeiros restritivos à Companhia ("Covenants"). Em 27 de dezembro de
2019, foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária a conversão da totalidade das
Debêntures em circulação, consistentes em 350.000 Debêntures, em ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da Emissora.
Em 10 de fevereiro de 2017, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 3ª
Emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, sem garantia real e
prazo de vencimento de quatro anos no valor total de até R$450.000. As integralizações foram
em 21 de fevereiro de 2017 no montante de R$66.000, em 24 de março de 2017 no montante de
R$40.000, em 25 de abril de 2017 no montante de R$57.694, em 17 de maio de 2017 no
montante de R$63.658, em 05 de junho de 2017 no montante de R$53.836, em 29 de junho de
2017 no montante de R$168.810, em 31 de julho de 2018 no montante de R$37.128, em 14 de
setembro de 2018 no montante de R$37.128, em 30 de outubro de 2018 no montante de
R$20.000, em 14 de setembro de 2018 no montante de R$11.998, em 07 de dezembro de 2018
no montante de R$11.998, em 04 de janeiro de 2019 no montante de R$23.498, em 31 de
janeiro de 2019 no montante de R$9.249, em 08 de fevereiro de 2019 no montante de R$47.305
e em 13 de fevereiro de 2019 no montante de R$618, cujos valores foram atualizados
monetariamente conforme descrito na escritura de emissão. Em 05 de setembro de 2018 os juros
previstos foram integralizados no principal. A escritura de emissão não estabelece índices
financeiros restritivos à Companhia ("Covenants"). Em 27 de dezembro de 2019, foi aprovado
em Assembléia Geral Extaordinária a conversão de 524.571 Debêntures da 3ª Emissão em
30.661.340 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor de emissão da Cia. Em Ata Geral
dos Titulares de Debêntures da 3ª Emissão, realizada em 31 de dezembro de 2019, foi aprovado
a conversão de 75.429 Debêntures em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da
Emissora.
Em 27 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembléia Geral Extaordinária a conversão de
524.571 Debêntures da 3ª Emissão em 30.661.340 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor de emissão da Cia. Em Ata Geral dos Titulares de Debêntures da 3ª Emissão, realizada em
31 de dezembro de 2019, foi aprovado a conversão de 75.429 Debêntures em ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da Emissora.
Em 01 de janeiro de 2018, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 4ª Emissão
de debêntures, não conversíveis em Ações, em duas séries (2ª série não subscrita), com garantia
real, e com prazo de vencimento de sete anos e no valor total até R$58.200, garantida pela
cessão fiduciária de recebíveis imobiliários selecionados originários do Grupo e suas
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controladas. A escritura de emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia
("Covenants"). Os recursos levantados na emissão serão utilizados no desenvolvimento de
projetos imobiliários selecionados e suas garantias.
A escritura de emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia
("Covenants"). Em 29 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária
o aumento de capital via emissão de novas ações ordinárias, mediante a capitalização das
111.078 debêntures simples emitidas pelo Grupo.
Em 04 de julho de 2019, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 6ª Emissão de
debêntures, não conversíveis, da espécie subordinada, em série única, sem garantia real, e com
prazo de vencimento de cinco anos e no valor total até R$110.000. As integralizações foram em
06 de setembro de 2019 no montante de R$35.587, em 15 de outubro de 2019 no montante de
R$14.616 e em 25 de novembro de 2019 no montante de R$60.875, cujos valores foram
atualizados monetariamente conforme descrito na escritura de emissão.
Em 02 de agosto de 2019, o Grupo obteve aprovação para a distribuição privada da 7ª Emissão
de debêntures simples, não conversíveis em Ações, em série única, com garantia real, e com
prazo de vencimento de sete anos e no valor total até R$44.000, garantida pela cessão fiduciária
de recebíveis imobiliários selecionados originários do Grupo e suas controladas. A escritura de
emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia ("Covenants"). Os recursos
levantados na emissão serão utilizados no desenvolvimento de projetos imobiliários
selecionados e suas garantias.

12

Adiantamentos de clientes
Consolidado
06/2020

12/2019

Adiantamentos de clientes

105.108

70.123

Total

105.108

70.123

Circulante

105.108

70.123

A rubrica adiantamentos de clientes representa a parcela recebida dos clientes em montante
superior ao percentual de andamento da obra vide nota 23.

12.1

Valores a serem transferidos para parceiros de empreendimentos
Refere-se à parcela dos valores recebidos pela empresa por conta da venda dos lotes e a serem
repassados aos parceiros do terreno atráves contratos de parceria imobiliária.
Consolidado
06/2020

12/2019

Repasse a efetuar à parceiros nos empreendimentos

27.102

39.257

Total

27.102

39.257

Circulante

27.102

39.257
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13
a.

Provisões para demandas judiciais
Provisões para demandas judiciais
O Grupo e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A
Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as
perdas estimadas com as ações em curso. O Grupo não espera reembolsos em conexão com o
resultado desses processos.
Durante o semestre findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de
2019, as movimentações na provisão estão sumarizadas a seguir:
Processos
cíveis

Processos
tributários

Processos
trabalhistas

Total
consolidado

79.950

1

4.834

84.785

Complemento de provisão
Pagamento ou realização de provisão

135.742
(93.962)

2.405
-

7.229
-

145.376
(93.962)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

121.730

2.406

12.063

136.199

Parcela circulante
Parcela não circulante

27.333
94.397

540
1.866

2.709
9.354

30.582
105.617

Complemento de provisão

50.390

1.262

-

51.652

Pagamento ou realização de provisão

(44.875)

(17)

(1.215)

(46.107)

Saldo em 30 de junho de 2020

127.245

3.651

10.848

141.744

24.904

715

2.123

27.742

102.341

2.936

8.725

114.002

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Parcela circulante
Parcela não circulante

(i)

Processos cíveis, tributários e trabalhistas
O Grupo e suas controladas são partes em outros processos trabalhistas, tributários e cíveis
decorrentes do curso normal dos seus negócios, os quais, na opinião da Administração e de seus
assessores legais, possuem expectativa de perda classificada como possível, sendo que,
nenhuma provisão foi constituída para fazer face de desfechos desfavoráveis dos mesmos.
O montante desses processos, são conforme descritos abaixo:

Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
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31/12/2019

212.324
62.637
6.241

248.237
72.973
7.178

281.202

328.388
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A redução ocorrida em 2020 é decorrente da mudança da expectativa de perda de possível para
provável e consequentemente constituição de provisão contábil, conforme demonstrado no
quadro acima – (quadro 13a), combinado com a redução da entrada de novos processos
judiciais.
O saldo de depósitos judiciais do Grupo, em 30 de junho de 2020, correspondeu a R$ 26.976
(R$25.420 em 2019) registrados na rubrica de outros créditos no ativo circulante e não
circulante (Nota 5.2).

(ii)

Risco ambiental
Há uma diversidade de legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Estas leis
ambientais podem resultar em atrasos para o Grupo na adequação da conformidade e outros
custos, e impedir ou restringir empreendimentos. Antes do acordo de parceria de um
loteamento, o Grupo efetua a análise de todos os assuntos ambientais necessários e aplicáveis,
incluindo a possível existência de materiais perigosos ou tóxicos, substância residual, árvores,
vegetação e a proximidade de um terreno para áreas de preservação permanente. Assim, antes
do lançamento de um loteamento, o Grupo obtém todas as aprovações governamentais e
incluindo licenças ambientais.
Adicionalmente, a legislação ambiental estabelece sanções criminais, cíveis e administrativas
para indivíduos e entidades legais para atividades consideradas como infrações ou delitos
ambientais. As penalidades incluem suspensão das atividades de desenvolvimento, perdas de
benefícios fiscais, reclusão e multa. Os processos em discussão pelo Grupo na esfera cível estão
classificados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível, assim como na
opinião do Grupo.

(iii)

Obrigações relacionadas com a conclusão dos loteamentos
O Grupo assume o compromisso de concluir as unidades vendidas, assim como atender às leis
que regem o setor da construção civil, incluindo a obtenção de licenças das autoridades
competentes e prazos para início e entrega dos empreendimentos sujeita a penalidades legais e
contratuais.

(iv)

Compromissos
O Grupo mantém compromissos com terceiros (parceiros) e sócios nos empreendimentos em
conjunto:

x

Contratos de parceria com proprietários de terrenos, o qual será sócio ou parceiro imobiliário
(nota 18.1 (a));

x

Compromisso com fornecedores os quais estão sendo contratados, ou com terceiros quaisquer
no pré-lançamento ou avaliação do negócio.
O Grupo não possui obrigações a longo prazo por meio das suas controladas em 30 de junho de
2020 e em 31 de dezembro de 2019.
O Grupo possui contrato de aluguel para o imóvel onde se situa suas instalações, sendo o custo
mensal de R$536 reajustado anualmente pela variação do IGPM-FGV (nota 3.1).
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14
a.

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social corrente
Consolidado

Prejuízo antes do imposto de renda
e contribuição social e das participações

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

(113.256)

(201.667)

(235.289)

(423.568)

Imposto de renda calculado à alíquota
nominal – 34%
Efeito líquido das controladas tributadas
pelo lucro presumido
Diferenças permanentes

38.507

68.567

79.998

144.013

(20.991)
(3.103)

(37.301)
(2.312)

26.211
(51.254)

(694)
(55.283)

Resultado com equivalência
Créditos tributários não reconhecidos

(168)
(14.293)

(323)
(28.715)

(3.774)
(51.873)

(1.141)
(87.427)

(48)

(84)

(692)

(532)

(48)

(84)

(692)

(534)

Despesas de imposto de renda e
contribuição social corrente

O Grupo não reconheceu créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas da
contribuição social de exercícios anteriores devido aos prejuízos recorrentes e por não possuir
expectativa de realização num futuro próximo nas empresas tributáveis pelo de lucro real.

b.

Imposto de renda e contribuição social diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos tem a seguinte origem:
Consolidado

Ativo
Diferenças temporárias – PIS e COFINS diferido
Provisões para demandas judiciais
Ajuste a valor presente (AVP)
Demais provisos

Passivo
Tributação de receita entre regimes de caixa e competência

Total Líquido
Crédito tributário
Prejuízos fiscais e bases negativas de imposto de renda e contribuição social
Créditos tributários não reconhecidos
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2.452
11.569
6.313
16.815

31/12/2019

37.149

39.211


2.639
12.749
8.097
15.726



(25.408)


(28.645)

(25.408)

11.741


785.041
(796.782)

(28.645)

10.566


757.500
(768.066)

(11.741)

(10.566)
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15

Fornecedores e Outras Obrigações
Controladora

Consolidado

06/2020

12/2019

06/2020

12/2019

Recolhimento diferido - (a)
Distratos a pagar
Arrendamento mercantil, líquido (3.1)
IPTU a pagar
Provisão gastos com escrituração (b)
Fornecedores
Obrigações com acionistas (c)
Outras contas a pagar

42
52.410
-

3
-

54.486
53.043
23.027
12.556
12.495
99.993
52.410
9.322

54.103
33.478
25.716
18.565
11.342
95.683
31.911

Saldo final

52.452

3

317.332

270.798

Circulante
Não circulante

52.452
-

3
-

245.638
71.694

180.126
90.672

(a)

Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS para pagamentos diferidos são registrados para refletir os
efeitos tributários decorrentes de diferenças temporárias da base tributária, que determinam o momento do
pagamento, à medida que as vendas de imóveis são recebidas (Instrução Normativa SRF nº 84/79) e reconhecimento
efetivo dos ganhos imobiliários, em conformidade com a Resolução CFC no. 1.266 / 09 e Deliberação CVM nº.
561/08, conforme alterada pela Deliberação CVM nº. 624/10 (OCPC 01 (R1)).

(b)

Em determinadas vendas à clientes, a Companhia tem se comprometido a arcar com as custas de alienação fiduciária
e escrituração.

(c)

Refere-se a bônus de subscrição de ação decorrente do aumento de capital subscrito e integralizado, conforme
aprovado em AGE realizada em 30 de junho de 2020, cujo exercício está condicionado a conclusão satisfatória de
oferta pública de ações da Companhia, com prazo para ocorrer de até cinco anos, contados da data de emissão do
bônus (30/06/2020) Nota 16.

16

Patrimônio líquido
Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2020 é de R$ 1.300.633 (R$
1.259.893 em 31 de dezembro de 2019) representado por 2.618.119.346 ações (1.265.000.000
ações em 31 de dezembro de 2019), ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em 30 de junho de 2020, em Assembléia Geral Extraordinária foi aprovado aumento de capital
no montante de R$ 712.657 mediante a emissão de 1.353.119.346 novas ações ordinárias e sem
valor nominal, distribuído da seguinte forma:

(1)

Primeiro aumento de capital mediante a emissão de 1.244.181.702 (um bilhão, duzentas e
quarenta e quatro milhões, cento e oitenta e uma mil, setecentas e duas) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 0,5267 por ação, totalizando R$ 655.282 dos
quais, R$ 32.764 foram destinados ao capital social e R$ 622.518 foram destinados a reserva de
capital.
Esse aumento foi subscrito e integralizado pelos Fundos Pátria, mediante a contribuição de
99.666.980 (noventa e nove milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, novecentas e oitenta)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da AUSA.
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(2)

Segundo aumento de capital mediante a emissão de 108.937.644 (cento e oito milhões,
novecentas e trinta e sete mil, seiscentas e quarenta e quatro) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 0,5267 por ação, totalizando R$ 57.375 dos
quais, R$ 2.869 foram destinados ao capital social e R$ 54.506 foram destinados a reserva de
capital.
Esse aumento foi subscrito e integralizado pelo fundos Fundos Pátria, mediante a contribuição
de 8.726.608 (oito milhões, setecentas e vinte e seis mil, seiscentas e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da AUSA.
A Companhia realizou a aquisição, para permanência em tesouraria da totalidade de suas
5.107.066 (cinco milhões, cento e sete mil e sessenta e seis) ações não integralizadas. Tais
ações, após adquiridas, foram integralizadas pela Companhia mediante a utilização de sua
reserva de capital, sem diminuição do capital social, e permanecerão em tesouraria.
O Conselho de Administração da Companhia está autorizado a deliberar a emissão de ações
ordinárias, dentro do limite do capital autorizado, independentemente de reforma estatutária.

Destinação dos Resultados
Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente quando de obtenção do lucro, com destinação de 5%,
não podendo exceder a 20% do capital social.

Reserva de capital
A constituição de reserva de capital nas demonstrações da mutações do patrimônio líquido,
refere-se ao ganho e perda na variação de participação em sua controlada, além dos aportes de
capital destinados a essa rubrica.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia emitiu dois bônus de subscrição no montante de R$
52.410, para os acionistas Brazilian Private Equity IV – FIP e outro para o Pátria Real Estate II
Multiestratégia – FIP, condicionado à conclusão satisfatória de uma oferta pública inicial de
distribuição de ações da PEAE, de modo que a PEAE passe a ser listada para negociação na B3
– Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“IPO”), a ser verificada mediante a publicação do anúncio de
início de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, que
deverá ocorrer até a data limite de cinco anos contados da sua emissão.
Cada bônus será exercível ao preço de R$ 1,00, uma vez cumprida a condição precedente do
exercício e, será pago através de emissão de novas ações, cuja quantidade está condicionada ao
valor total da oferta pública. O número de ações a ser emitido no exercício desse bônus de
subscrição é variável e toma como base o valor de referencia de R$140.000 e o valor das ações
no processo de IPO.
O bônus de subscrição é mensurado a valor justo, através do método de Monte Carlo,
considerando a probabilidade e valor de subscrição utilizando como principais variáveis: (i) o
valor justo da Companhia, mensurado por empresa especializada; (ii) a volatilidade do valor de
mercado de empresas públicas do setor imobiliário e (ii) a probabilidade de conclusão do IPO,
o qual é considerado nível 3 na hierarquia contábil de valor justo.
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Ganho/perda na variação de percentual em controlada
No decorrer do primeiro semestre de 2020 e exercício de 2019, a Companhia obteve ganhos e
perdas relacionados ao aumento de sua participação em controlada de 48,22% para 100% (em
2020) no montante de R$ 526.611e diluição de participação de 70% para 48,22% (em 2019) no
montante de R$ 966.655. Tais valores estão registrados no patrimônio líquido da Companhia,
conforme ICPC 09, visto ser uma transação entre acionistas da Companhia .

Ganho/Perda na diluição do % de participação
Compra de ações
Aumento/ Redução de participação na amortização de mais valia
Perdão de juros por parte dos acionistas

06/ 2020

12/ 2019

(804.769)
278.158
-

966.655
33.500
(95.223)
4.725

(526.611)

909.657

Reserva de lucros
A reserva de lucros é constituída anualmente como destinação de 95% do lucro líquido do
exercício, sendo que no semestre findo em 30 de junho de 2020 e no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, Companhia apurou prejuízo não cabendo a constituição de reservas.

Ações em tesouraria
Ações próprias adquiridas pela Companhia em 30 de junho de 2020, para permanência em
tesouraria, da totalidade das 5.107.066 (cinco milhões, cento e sete mil e sessenta e seis), ações
não integralizadas da Alphaville S.A detidas pelos Fundos Pátria, reclassificadas do grupo

Dividendos
Face o prejuízo no exercício não há proposição de dividendos em dividendos em 31 de
dezembro para a controladora.

Prejuízo por ação
O prejuízo básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo atribuível aos
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações emitidas durante o
período.
Em 10 de agosto de 2020, conforme fato divulgado na nota 26 de eventos subsequentes, em ata
de Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado o grupamento de ações, na proporção de 38
(trinta e oito) ações para 1 (uma), passando o capital social a ser representado por 68.897.877,
ações, ajustando de forma retrospectiva o cálculo do prejuízo básico e diluído por lote de mil
ações em circulação com base no que determina o CPC 41 / IAS 33.

Prejuízo atribuível aos acionistas controladores da Companhia
Média ponderada do número de ações
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações - em reais
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(103.809)
68.763
(1,51)
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68.763
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Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
A companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos
ou quaisquer outros ativos de risco. As operações da companhia e das suas controladas estão
sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

(i)

Considerações sobre riscos

a.

Risco de crédito
A companhia e suas controladas restringem a exposição a riscos de crédito associados a caixa e
equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras avaliadas como
de primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo.
Com relação às contas a receber, a companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por
meio de vendas para uma base ampla de clientes e de análises de crédito contínua.
Adicionalmente, inexistem históricos relevantes de perdas em face da existência de garantia real
de recuperação de seus produtos nos casos de inadimplência durante o período de construção.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não havia concentração de risco de crédito
relevante associado a clientes.No entanto, a Companhia realiza provisão para risco de crédito e
distrato, veja nota 2.3.1 (b) e (c).

b.

Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade de a companhia e as suas controladas sofrerem ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia e suas controladas buscam diversificar a
captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. As taxas de juros sobre
empréstimo estão mencionadas na Nota 10. As taxas de juros contratadas sobre aplicações
financeiras estão mencionadas na Nota 4.

c.

Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade do grupo e suas controladas não dispor de recursos
suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos prazos de liquidação de seus
direitos e obrigações, conforme mencionado na nota explicativa 2 (Base de preparação e
elaboração das informações financeiras intermediárias trimestrais individuais e consolidadas).
Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a
companhia monitora permanentemente seu nível de endividamento de acordo com os padrões de
mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de empréstimos de
modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando
necessária, sejam adequadas para a manutenção do seu cronograma de compromissos.
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Consolidado

d.

Em 30 de junho de 2020

Menos
de 1 ano

1 a 3 anos

4 a 5 anos

Mais que
5 anos

Total

Aplicações Financeiras (Nota 4.2)
Contas a receber (Nota 5.1)
Empréstimos e financiamentos (Nota 10)
Debêntures (Nota 11)
Fornecedores (Nota 15)

46.966
482.021
(68.580)
(19.741)
(99.983)

446.658
(75.781)
(309.188)
-

88.104
(212.385)
-

240.849
(299.400)
-

46.966
1.257.632
(144.361)
(840.714)
(99.983)

Efeito líquido

340.673

61.689

(124.281)

(58.551)

219.530

Em 31 de dezembro de 2019

Menos
de 1 ano

1 a 3 anos

4 a 5 anos

Mais que
5 anos

Total

Aplicações Financeiras (Nota 4.2)
Contas a receber (Nota 5.1)
Empréstimos e financiamentos (Nota 10)
Debêntures (Nota 11)
Fornecedores (Nota 15)

37.024
527.781
(57.465)
(18.455)
(95.683)

461.835
(93.482)
(352.435)
-

241.087
(464.213)
-

134.886
(11.493)
-

37.024
1.366.289
(150.947)
(846.596)
(95.683)

Efeito líquido

393.202

15.918

(222.406)

123.373

310.087

Hierarquia de valor justo
A companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de
instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:

x

Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

x

Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados
dos preços); e

x

Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
Segue abaixo o nível de hierarquia do valor justo para os instrumentos financeiros ativos
mensurados a valor justo através do resultado da Companhia apresentados nas informações
financeiras intermediárias trimestrais para o semestre findo em 30 de junho de 2020 e em 31 de
dezembro de 2019.
Consolidado
Em 30 de junho de 2020
Ativos financeiros
Aplicações financeiras (Nota 4.2)
Bônus de subscrição (Nota 15)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

-

46.966
-

52.410

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros
Aplicações financeiras (Nota 4.2)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

-

37.024

-

No decorrer do semestre findo em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, não
houve transferências entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre
avaliações de valor justo nível 3 e nível 2.

57

305

Alphaville S.A.
Informações financeiras intermediárias trimestrais
individuais e consolidadas em 30 de junho de 2020

Valor justo dos instrumentos financeiros
Cálculo do valor justo
Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as informações de mercado
disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, um julgamento considerável é
necessário para interpretar informações de mercado e estimar o valor justo. Assim, as
estimativas aqui apresentadas não são necessariamente indicativas dos montantes que a
companhia poderia realizar no mercado atual. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou
metodologias de estimativas podem ter um efeito significativo nos valores justos estimados.
Os seguintes métodos e premissas seguintes foram usados para estimar o valor justo para cada
classe dos instrumentos financeiros para os quais a estimativa de valores é praticável:
(i)

Os valores caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e demais
recebíveis e demais passivo circulante se aproximam de seu valor justo registrado nas
informações financeiras intermediárias trimestrais.

(ii)

O valor justo dos empréstimos bancários e outras dívidas financeiras é estimado através dos
fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas anualmente disponíveis para dívidas ou
prazos semelhantes e remanescentes.

(iii)

O bônus de subscrição é mensurado a valor justo, através do método de Monte Carlo,
considerando a probabilidade e valor de subscrição utilizando como principais variáveis: (i) o
valor justo da Companhia, mensurado por empresa especializada; (ii) a volatilidade do valor de
mercado de empresas públicas do setor imobiliário e (ii) a probabilidade de conclusão do IPO,
o qual é considerado nível 3 na hierarquia contábil de valor justo.
Segue abaixo os valores contábeis e justos dos principais ativos e passivos e financeiros e 30 de
junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019:
Consolidado
30/06/2020

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)
Aplicações financeiras (Nota 4.2)
Certificado de recebíveis imobiliários
subordinados (Nota 5.2.b.)

e.

31/12/2019

Valor
contábil

Valor justo

Valor
contábil

Valor justo

28.168
46.966

28.168
46.966

23.087
37.024

23.087
37.024

24.032

-

4.222

-

Contas a receber (Nota 5.1)
Passivo Financeiro

653.512

653.152

780.668

780.668

Empréstimos e financiamentos (Nota 10)

144.361

146.096

150.947

149.691

Debêntures (Nota 11)

840.714

895.078

846.597

917.500

Fornecedores (Nota 15)

99.993

99.993

95.683

95.683

Bônus de subscrição (Nota 15)

52.510

52.510

-

-

Tipo de
Mensuração

Tipo de
Mensuração

"VJR"
"VJR"
Custo
Amortizado
Custo
Amortizado

"VJR"
"VJR"
Custo
Amortizado
Custo
Amortizado

Custo
Amortizado
Custo
Amortizado
Custo
Amortizado
Custo
Amortizado

Custo
Amortizado
Custo
Amortizado
Custo
Amortizado
Custo
Amortizado

Risco de aceleração de dívida
Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía contratos de
empréstimos e financiamentos em vigor, com cláusulas restritivas (“covenants”), relacionadas à
geração de caixa, índices de endividamento e outros (nota 10 e 11).
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f.

Risco de mercado
A Companhia dedica-se à construção e venda de loteamentos. 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.
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 com 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 loteamentos podem diminuir.
A construção e 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.
A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes do loteamento do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens anteriormente
projetadas para os respectivos loteamentos.

g.

Gestão do capital social
O objetivo da gestão de capital da companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de
crédito forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios
da companhia e maximizar o valor aos acionistas, vide analise complementar mencionada na
nota explicativa 2 (Base de preparação e elaboração das informações financeiras intermediárias
trimestrais individuais e consolidadas).
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A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida bancária: empréstimos menos
disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras):
Controladora

h.

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Empréstimos e financiamentos (Nota 10)
Debêntures (Nota 11)
(-) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras (Nota 4.1 e 4.2)

124.836

123.026

144.361
840.714

150.947
846.597

(1.448)

(1.620)

(75.134)

(60.111)

Dívida líquida do Caixa
Patrimônio líquido

123.388
232.485

121.406
232.808

909.941
240.800

937.433
537.687

Análise de sensibilidade
Segue abaixo quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
para um período de um ano.
Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a companhia possui os seguintes
instrumentos financeiros:

(a)

Aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos indexados ao CDI e IGP-M (debentures);

(b)

Contas a receber indexados ao IGP-M;
Para a análise de sensibilidade do período findo em 30 de junho de 2020, o Grupo considerou a
taxa de juros de aplicações, empréstimos e contas a receber, CDI a 3,95% e IGP-M a 6,82%, de
um ano (CDI à 4,59% e IGP-M à 7,32% em 30 de dezembro de 2019).
Os cenários considerados foram:

x

Cenário I: apreciação 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação

x

Cenário II: apreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação;

x

Cenário III: depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação;

x

Cenário IV: depreciação de 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.

Em 30 de junho de 2020
Cenários

Operação

Risco

Aumento/ Redução do CDI
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos Aumento/ Redução do CDI
Aumento/Redução
Debêntures
do CDI – IGPM
Aumento/ Redução do
Bônus de subscrição
CDI – IGPM
Efeito líquido da variação do
CDI
Aumento/ Redução do
Contas a receber
IGP-M
Efeito líquido da variação do
IGP-M

Cenário
Provável

I
Aumento 50%

II
Aumento 25%

II
Redução 25%

IV
Redução 50%

1.855
5.702

2.747
8.445

2.301
7.074

1.409
4.331

963
2.959

33.208

49.181

41.195

25.222

17.235

52.510

34.313

43.452

61.673

70.762

93.275

94.687

94.022

92.635

91.919

85.743

125.878

105.810

65.675

45.608

85.743

125.878

105.810

66.675

45.608
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Em 31 de dezembro de 2019
Cenários

Operação

Risco

Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

Aumento/Redução do CDI
Aumento/Redução do CDI
Aumento/Redução do CDI

Cenário
Provável

I
Aumento
50%

II
Aumento
25%

II
Redução
25%

IV
Redução
50%

1.699
6.928
38.860

2.512
10.241
57.435

2.106
8.585
48.146

1.293
5.272
29.570

887
3.616
20.282

47.487

70.188

58.837

36.136

24.785

99.984
-

146.567
-

123.275
-

76.692
-

53.401
-

99.984

146.567

123.275

76.692

53.401

Efeito líquido da variação do CDI
Contas a receber
Debêntures conversíveis

Aumento/ Redução do IGP-M
Aumento/ Redução do IGP-M

Efeito líquido da variação do IGP-M

18
18.1

Partes relacionadas
Saldos com partes relacionadas
As operações com partes relacionadas referem-se substancialmente a notas de débito e aportes
financeiros em SPEs e Consórcios , sem vencimento pré-determinado e cobrança de encargos
financeiros, para desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, cujo saldo é como segue:
Consolidado

Ativo
Conta correntes com SPEs(a)
Conta corrente com Consórcios (b)

Dividendos a receber

Não circulante
Passivo
Conta corrente com SPE's (a)
Conta corrente com Consórcios

Dividendos a pagar

Circulante

30/06/2020

31/12/2019

2.664
8.346

731
-

11.010
3.211

731
3.211

14.221

3.942

14.221

3.942

5.783
8.686

731
-

14.469
1.482

731
1.529

15.951

2.260

15.951

2.260

(a)

O Grupo participa do desenvolvimento de loteamentos com outros parceiros de forma direta ou por meio de partes relacionadas, baseados na formação
de empreendimentos em conjunto. A estrutura de administração desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na empresa líder do
empreendimento, que gerencia o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, o líder do empreendimento assegura que as aplicações de
recursos necessários sejam efetuadas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e aplicações de recursos dos empreendimentos estão refletidas
nesses saldos, com observação do respectivo percentual de participação, os quais não estão sujeitos à atualização ou encargos financeiros e não
possuem vencimento pré-determinado. O prazo médio de desenvolvimento e finalização dos empreendimentos, nos quais se encontram aplicados os
recursos, é de 24 a 36 meses.

(b)

Consorcio é uma estrutura jurídica sob a qual o empreendimento é desenvolvido e os saldos referem-se a transações entre a líder do consórcio e as
consorciadas, conforme item (a) acima.
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18.2
a.

Outras partes relacionadas
SupplierCard
O Grupo mantém relacionamento comercial com a Supplier Administradora de Cartões de
Crédito S.A. (“Supplier”), empresa que possui participação indireta de determinados fundos de
investimento em participações geridos por Pátria Investimentos Ltda.. A relação comercial do
Grupo com a Supplier consiste na oferta de uma solução de financiamento a fornecedores do
Grupo que podem optar por antecipar seus recebíveis. A antecipação dos recebíveis em si é
realizada por instituições financeiras parceiras da Supplier. O montante em 30 de junho de 2020
é de R$20.113 (R$16.904 em 2019).

b.

Operação Saneamento Ceará
No contexto do desenvolvimento dos empreendimentos (i) Alphaville Ceará Residenciais 1 e 2 e
Empresarial; (ii) Terras Alphaville Ceará 1; (iii) Terras Alphaville Ceará 2 e 3; (iv) Loteamento
Ceará Comercial 2; (v) Loteamento Ceará Comercial 3; e (vi) Loteamento Ceará Comercial 4,
em conjunto “Empreendimento Cidade Alpha Ceará”, o Grupo constituiu as subsidiárias
(“Loteadoras”) e Alpha Saneamento Participações S.A. (“Alpha Saneamento”). As Loteadoras
foram as sociedades responsáveis pela construção do Empreendimento Ceará, onde foi
construído a Estação de Tratamento de Esgoto (“ETE”), por meio de investimento do Grupo na
construção de redes, infraestrutura e da estação de tratamento de esgoto.
Após (i) a Alpha Saneamento constituir a Saneamento Ceará S.A. (“Saneamento Ceará”); (ii) a
empresa concessionária local negar o interesse em operar a ETE; (iii) a Loteadora transferir para
a Saneamento Ceará o direito de exploração do sistema de saneamento básico do
empreendimento concedido pelo Poder Público; a Alpha Saneamento aportou na Saneamento
Ceará parte da infraestrutura (rede interna) e o valor total do custo incorrido para a construção da
ETE no montante total de R$8.975.
Assim, a Saneamento Ceará e a Opersan Resíduos Industriais S.A., empresa controlada pelo
Pátria Investimentos, celebraram o Contrato de Operação e Manutenção (“O&M”) para
definição das premissas da operação e manutenção da ETE. A Opersan adquiriu 51% das ações
da Saneamento Ceará que eram de titularidade da Alpha Saneamento pelo montante de R$ 4.150
e a Saneamento Ceará celebrou com a Associação de moradores contrato para operação do
sistema de saneamento básico, e passou a receber um fee mensal em decorrência do contrato. O
fee mensal é equivalente ao valor que a concessionária local cobraria. Futuros investimentos
com ampliações da ETE serão de exclusiva responsabilidade da Opersan, desde que seja
acordada a respectiva necessidade. A Saneamento Ceará opera a rede de saneamento básico do
empreendimento desde 12 de dezembro de 2019.

c.

Avais, garantias e fianças
As operações financeiras das empresas controladas e controladas em conjunto são garantidas
por avais ou fianças do Grupo na proporção de sua participação no capital social de tais
empresas. Adicionalmente, o Grupo presta garantia em favor de instituições financeiras através
da carteira de recebíveis dos empreendimentos no montante de R$1.327 em 30 de junho de 2020
(R$1.516 em 2019), nesses valores estão contidas as garantias de empréstimos e financiamentos
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d.

Transação (Remuneração) da Administração
O montante global anual aprovado em assembléia para ser distribuído entre os administradores
do Grupo para 30 de junho de 2020, a título de remuneração fixa, variável, benefícios e
encargos é de até R$ 1.080 (R$ 7.854 em 2019), registrado na rubrica “despesas gerais e
administrativas”.

e.

Contratos de sub-locação
A Investida é locatária de 3.928 m² de lajes corporativas, correspondentes aos 3º (1.897 m²) e 4º
(2.031 m²) andares do edifício Eldorado Business Tower onde se encontra a sede do Grupo, cujo
contrato de locação tem vencimento em 14/08/2025.

f.

Participação nos lucros e resultado
O Grupo mantém um programa de remuneração variável que proporciona aos seus empregados
e administradores, e aos de suas subsidiárias, o direito de participar nos lucros e resultados do
Grupo.
Este programa está vinculado ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos,
acordados e aprovados pelo Conselho de Administração no início de cada ano.
A participação nos lucros e resultados é calculada e provisionada com base no alcance das metas
do Grupo no período. Após o encerramento do exercício é realizada a apuração do alcance das
metas do Grupo, assim como dos colaboradores. Em 31 de dezembro de 2019 não houve
atingimento de metas, ocorrendo a reversão da provisão.

19

Receita operacional líquida
Controladora

Receita operacional
bruta
Venda de lotes
Prestação de serviços
Provisão para
distratos
Deduções da receita
bruta
Receita operacional
líquida

20

Consolidado

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

2.286
426

7.449
865

19.734
522

6.943
858

-

-

-

-

(25.477)

(49.430)

(10.249)

(13.077)

-

-

-

-

590

1.460

(774)

(152)

-

-

-

-

(22.175)

(39.656)

9.233

(5.428)

Custos e despesas por natureza
Controladora

Custo de
desenvolvimento e
venda de lotes:
Custo de construção
Custo de terrenos
Custo de
desenvolvimento
Reversão provisão
de custo distrato
(Nota 2.3.3.(iii)

Consolidado

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

(18.451)
(337)

(34.545)
(1.164)

(4.889)
(12.694)

(36.198)
(15.610)

-

-

-

-

(10.946)

(14.287)

(39.850)

(56.859)

-

-

-

-

11.351

27.481

4.934

6.836
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Controladora
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/01/2019 a
30/06/2019

Provisão para perda
na realização de
estoques
Manutenção/garanti
a

-

-

-

-

(2.479)

(2.479)

-

-

-

-

-

-

269

339

(3.034)

(5.137)

Custo dos
empreendimentos:
Encargos
financeiros

-

-

-

-

(20.593)

(22.589)

(55.533)

(106.968)

-

-

-

-

(673)

(2.570)

(760)

(1.983)

-

-

-

-

(21.266)

(27.225)

(56.293)

(108.951)

-

-

-

-

(4.015)

(10.489)

(8.389)

(15.712)

-

-

-

-

(190)

(1.012)

(1.712)

(3.538)

-

-

-

-

(4.205)

(11.501)

(10.101)

(19.250)

Despesas
comerciais:
Despesas com
marketing e vendas
Despesas com
corretagem e
comissão de vendas

Consolidado

Controladora

Despesas gerais e
administrativas:
Despesas com
salários e encargos
Despesas com
benefícios a
empregados
Despesas com
viagens e utilidades
Despesas com
serviços prestados
Despesas com
aluguéis e
condomínios
Despesas com
desenvolvimento
organizacional
Despesa com
depreciação
Outras
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01/04/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

(4.382)

(10.705)

(4.835)

(11.011)

-

-

-

-

(863)

(1.780)

(1.157)

(1.907)

-

-

-

-

(22)

(69)

(188)

(200)

(176)

(250)

(150)

(182)

(4.601)

(11.263)

(7. 553)

(14.431)

-

-

-

-

127

(1.257)

(3.604)

(5.742)

-

-

-

-

(3.116)

(5.011)

(2.219)

(4.761)

-

-

-

-

(3.796)
(33)

(7.802)
(45)

(2.940)
(123)

(6.247)
74

(176)

(250)

(150)

(182)

(16.686)

(37.932)

(22.619)

(44.225)

Provisão para demandas judiciais e outras (despesas) receitas
operacionais
Controladora

Consolidado

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

(27.236)

(65.067)

(36.945)

(58.331)

Provisão para
contingências
Provisão para risco
de crédito
Outras despesas e
receitas, liquidas

-

-

-

-

4.353

1.797

(60)

(2.004)

(119)

(119)

53

(62)

(3.039)

6.708

4.427

(239)

Total

(119)

(119)

53

(62)

(25.798)

(56.562)

(32.631)

(60.574)
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Resultado financeiro
Controladora
01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

Rendimento de
aplicações financeiras
Outras receitas

783
-

796
-

88
-

114
-

1.177
250

3.579
604

697
251

2.410
748

Total receitas
financeiras

783

796

88

114

1.427

4.183

948

3.158

(1.490)

(1.212)
(1.198)

-

-

(13.388)
(559)

(30.839)
(2.312)

(101.802)
(767)

(181.066)
(1.536)

-

-

-

-

(9.371)

(5.940)

(8.635)

(16.625)

(1.490)

(2.410)

-

-

(23.318)

(39.091)

(111.204)

(199.227)

(706)

(1.614)
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(21.891)

(34.908)

(110.344)

(196.069)

Total despesas
financeiras
Resultado financeiro
líquido

a.

01/01/2019
a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

Juros sobre captações,
liquido de
capitalização
(Nota 10)
Despesas bancárias
Descontos
concedidos, outras
(despesas) e reversões
(Nota 5.2*b)
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Consolidado
01/01/2020 a
30/06/2020 01/04/2019 a
30/06/2019

Empreendimentos em construção – informações e compromissos
Operações imobiliárias contratadas a apropriar das obras em andamento
acumulado
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

(+) Receita bruta total de vendas
(-) Receita bruta total apropriada
(=) Saldo de receita a apropriar

627.985
(347.505)
280.480

552.495
(320.292)
232.203

(+) Custo total dos imóveis vendidos
(-) Custo total apropriado
(=) Saldo de custo a apropriar

(385.813)
207.965
(177.848)

(333.952)
186.155
(147.797)

102.632

84.406

Resultado apropriar
(i)

As receitas de unidades vendidas a apropriar estão mensuradas pelo valor nominal dos contratos, acrescido de atualizações contratuais e deduzidos de
distratos, não considerando os efeitos de impostos incidentes e ajuste a valor presente.

(ii)

Os custos orçados das unidades vendidas a incorrer não contemplam encargos financeiros, os quais são apropriados aos imóveis a comercializar e ao
resultado (custo dos imóveis vendidos) proporcionalmente às unidades vendidas a medida que são incorridas.

b.

Compromissos com custos orçados e ainda não ocorridos, referente a unidades em
estoque
Valores não refletidos nas informações financeiras intermediárias trimestrais
Consolidado

Saldo de custo a incorrer
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Informações complementares à Demonstração de Fluxo de Caixa
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividade de
financiamento:

Transações

Consolidado

que afetaram o caixa

31/12/2019 Captações
Empréstimos, financiamentos e
debêntures (Notas 9 e 10)
Consolidado

Empréstimos,
financiamentos
e debêntures
(Notas 9 e 10)

25

997.544

que não
afetaram
o caixa

Pagamento Pagamento
juros
principal

16.072

(30.200)

Transações

que afetaram o caixa

31/12/2018

Captações

Pagamento
juros

Pagamento
principal

2.223.546

405.749

(88.565)

(150.499)

(28.732)

Juros 30/06/2020
30.391

985.075

que não afetaram o caixa

Juros

Conversão
de
debentures

31/12/2019

358.005

(1.750.692)

997.544

Seguros
O Grupo e suas controladas mantêm seguros, como indicados a seguir, para cobrir eventuais
riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades:
valor cobertura

Tipo

2019
a) Risco de danos físicos aos imóveis de terceiros
b) Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil
c) Responsabilidade civil sobre ações de Diretores e Gestores
d) Seguro Performance Bond (obra)
e) Execuções judiciais
f) Fiança Locatícia

248.638

Total seguros
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10.200
40.797
70.000
79.949
39.890
7.802

Apresentação de Informações por segmento
A Administração entende que o Grupo está organizada em uma única unidade de negócios –
desenvolvimento de loteamentos fechados. Embora possa comercializar produtos com
denominação distinta, efetua o monitoramento de suas atividades, a avaliação de desempenho e
a tomada de decisão para alocação de recursos ao nível do empreendimento imobiliário e não ao
nível de segmento. Todas as receitas são geradas no Brasil e não há concentração de receitas de
transações com um único cliente externo, que equivalem a 10% ou mais da receita da
Companhia. Sendo assim, a Administração entende que a divulgação de informações por
segmento não é aplicável às atividades do Grupo.
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Eventos subsequentes
Alteração societária
Em 20 de julho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada (i) a alteração da
sede social da Companhia para Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501 3º andar São Paulo, Estado de
São Paulo; (ii) alteração do limite do capital autorizado e reforma integral e a consolidação do
Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de
companhia aberta e ao dispositivo do regulamento de “Novo Mercado” da B3; (iii) alteração na
composição do Conselho de Administração; (iv) Plano de Ações Diferidas destinado a
administradores e empregados elegíveis da Companhia e de suas controladas, com o objetivo de
atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar seus interesses aos interesses da Companhia e
seus acionistas.

Plano de ações
O Plano de Ações Diferidas será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá
aprovar, anualmente ou em outra periodicidade, Programas de Ações Diferidas, nos quais serão
definidos os Beneficiários, o número de ações outorgadas, a distribuição entre os beneficiários,
a data de vigências e as demais regras específicas de cada Programa, observados os termos e
condições gerais estabelecidos no Plano, em especial a quantidade máxima de até 3% do total de
Ações da Companhia.
Ainda em 20 de julho de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada (i) a abertura
de capital da Companhia e a submissão do pedido de registro de companhia aberta na categoria
“A” perante a CVM; (ii) a submissão à B3 do pedido de adesão da companhia ao Novo Mercado
e do pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3 e (iii) a realização da
Oferta Pública de Ações, no Brasil, em mercado de balcão não organizado e com esforços
restritos no exterior.

Grupamento de ações
Em 10 de agosto de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado o grupamento de
ações, na proporção de 38 (trinta e oito) ações para 1 (uma), passando o capital social a ser
representado por 68.897.877 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Impactos da COVID-19 (Corona vírus)
A Companhia vem adotando medidas de monitoramento e prevenção em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde visando minimizar, tanto quanto possível, eventuais
impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, no que se refere à segurança das pessoas e à
continuidade de seus negócios.
Nesse sentido, foram tomadas as seguintes medidas:
x

Escritório – adotamos o trabalho remoto (home office) para a totalidade dos nossos
colaboradores que seguem desempenhando suas atividades através dos recursos tecnológicos
disponibilizados;

x

Obras em andamento – suspendemos o andamento das obras em observância aos decretos
Estaduais e Municipais, retomando somente nas localidades nas quais houve permissão por
parte das autoridades, adotando protocolos de higiene e segurança para os trabalhadores
próprios e terceiros;
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x

Lançamentos e Vendas – postergamos os lançamentos de novos empreendimentos previstos
para o ano até que haja melhoria nas condições de saúde e segurança, assim como fechamos
todos nossos estandes de vendas, com o objetivo de evitar aglomerações e risco de
transmissão/contágio. Nossa equipe comercial foi treinada e orientada a seguir com atendimento
on-line.
Em relação ao fluxo de caixa operacional, houve um impacto negativo com a postergação do
plano de lançamentos e com a redução das vendas em relação ao business plan do Grupo para os
meses de março a maio/20. Este impacto foi minimizado pelo volume de vendas dos
lançamentos realizados pela Alphaville na primeira quinzena de março, com resultado superior
ao business plan de 2020. As vendas de março a junho de 2020 foram inferiores ao planejado.
Vale ressaltar que a venda de estoque de junho já recuperou o nível de venda projetado no
business plan da companhia para este mês. Ainda nas entradas de caixa, no item distrato, que é
um dedutor nas entradas de caixa, a Companhia observou uma redução na efetivação de
distratos originados pelos clientes, minimizando assim a redução das entradas de caixa nos
primeiros meses da pandemia. Os VGV distratado entre março e junho de 2020 foi inferior ao
esperado. De forma agregada, a entrada de caixa da companhia foi inferior ao planejamento
para o ano nos meses de março a junho de 2020.
Em contra partida à redução observada nas entradas de caixa desde o início da pandemia, houve
uma redução nos gastos da companhia fruto de medidas operacionais implementadas de forma
tempestiva. O resultado destas medidas foi uma redução de nas saídas de caixa operacional da
companhia entre março e junho de 2020.
O caixa financeiro também foi impactado pela crise econômica provocada pela pandemia.
Apesar das incertezas, a Alphaville continuou acessando o mercado de capitais como forma de
monetizar sua carteira de recebíveis e financiar suas operações. No primeiro semestre de 2020,
realizou operações de cessão de recebíveis na modalidade FIDIC, totalizando R$ 115 milhões e
emitiu dívida corporativa em um total de R$16,1 milhões no mesmo período. No entanto, umas
das operações financeira de CRI planejadas e estruturadas pela companhia para ser concluída
em março de 2020 não ocorreu pela repentina redução de liquidez do mercado de capitais a
partir da segunda semana de março. Desta forma, o impacto no plano de funding foi
minimizado, resultando em um consumo de caixa superior ao planejado para o mesmo período.
A Administração da Companhia acredita que foram tomadas medidas adequadas para prevenir a
disseminação da COVID-19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o
período de pandemia.
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57.755.217/0001-29
31/12/2013
Os serviços contradados compreendem a auditoria das demonstrações financeiras individuais da Companhia preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demonstrações consolidadas da Companhia preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
Comissão de Valores Mobiliários, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
A remuneração total dos auditores independentes em relação aos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a reemissão dos
relatórios de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2018 e 2017, foi de R$ 766.544,61.
Não houve substituição dos auditores independentes.
Não houve substituição dos auditores independentes.

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

01/01/2020
31/12/2013

Fernando Antônio Rodrigues Alfredo
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 2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

$&RPSDQKLDDGRWDSROtWLFDVTXHHVWDEHOHFHPSURFHGLPHQWRVSDUDHYLWDUHHQGHUHoDUDH[LVWrQFLD
GHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHWUDQVIHUrQFLDGHYDORUHVRXVHUYLoRVRXSHUGDGHLQGHSHQGrQFLDGHVHXV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV (QWHQGHVH FRPR YDORU UHOHYDQWH TXDOTXHU WUDQVDomR RX FRQMXQWR GH
WUDQVDo}HVTXHH[FHGDRPHQRUHQWUH L 5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV RX LL GR
DWLYRWRWDOGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPD~OWLPDGHPRQVWUDomRILQDQFHLUDFRQVROLGDGDGLYXOJDGD
SHOD&RPSDQKLD

'HQWUHWDLVSROtWLFDVHVWmR L D3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH
&RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV DSURYDGD HP  GH MXOKR GH  H SRVWHULRUPHQWH DOWHUDGD HP  GH
VHWHPEURGHTXHHVWDEHOHFHDVUHJUDVTXHGHYHPVHUREVHUYDGDVHPWRGDVDVWUDQVDo}HV
FRPHUFLDLVGD&RPSDQKLDHQYROYHQGRVXDV3DUWHV5HODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDP
SRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVH LL R&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDDSURYDGRHP
GH MXOKR GH  H SRVWHULRUPHQWH DOWHUDGR HP  GH VHWHPEUR GH TXH HVWDEHOHFH UHJUDV
DGLFLRQDLVSDUDHYLWDUDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV


1HVWH VHQWLGR RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD GHYHP SUHYDOHFHU VREUH LQWHUHVVHV SDUWLFXODUHV GRV
FRODERUDGRUHV RX GH WHUFHLURV H WDO RUGHP GHYHUi RULHQWDU WRGD H TXDOTXHU WRPDGD GH GHFLVmR
UHODFLRQDGDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHD&RPSDQKLDUHVSHLWDQGRRVSULQFtSLRVGHpWLFDSUHYLVWRVQR
&yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD DR TXH DRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR WHUFHLURV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVpSURLELGRREWHUTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPRXIDYRUHFLPHQWRSHVVRDOSRU
PHLRGRFDUJRHDWLYLGDGHVH[HUFLGDVQD&RPSDQKLDRXSDUDD&RPSDQKLD

(P UHODomR DRV SRWHQFLDLV FRQIOLWRV HQWHQGHVH FRPR FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV R HYHQWR RX D
FLUFXQVWkQFLD HP TXH XPD 3DUWH 5HODFLRQDGD HQFRQWUDUVH HQYROYLGD HP GHWHUPLQDGR SURFHVVR
GHFLVyULR QHJyFLR RX SRWHQFLDO WUDQVDomR HP TXH WHQKD R SRGHU GH LQIOXHQFLDU RX GLUHFLRQDU R
UHVXOWDGRGHVWHSURFHVVRHDVVLPDVVHJXUDUXPEHQHItFLRSDUDVLRXSDUDDOJXPIDPLOLDUSUy[LPR
SUHMXGLFDQGR R PHOKRU LQWHUHVVH GD &RPSDQKD HRX GH VXDV FRQWURODGDV &DGD 7UDQVDomR FRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVHPSRWHQFLDOLQIRUPDGDGHYHUiVHUDQDOLVDGDSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHRX
SHOR 'HSDUWDPHQWR GH &RPSOLDQFH GD &RPSDQKLD SDUD GHWHUPLQDU VH HOD GH IDWR FRQVWLWXL XPD
7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHVXMHLWDDRVSURFHGLPHQWRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDV2'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHRXR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHHQWmRFODVVLILFD
DV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQVLGHUDQGR L RPRQWDQWHHQYROYLGRH LL VHHODVGL]HP
UHVSHLWRDXPDRSHUDomRGHQWURGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRXQmRSDUDGHWHUPLQDURVyUJmRV
FRPSHWHQWHVUHVSRQViYHLVSRUVXDDYDOLDomRHDQiOLVHHVHDSOLFiYHOVXDDSURYDomR

&DVRVHMDYHULILFDGDVLWXDomRGHSRWHQFLDOFRQIOLWRHFDVRQHFHVViULRDSHVVRDHQYROYLGDSRGHUi
SDUWLFLSDU SDUFLDOPHQWH GD GLVFXVVmR VREUH D 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV YLVDQGR
H[FOXVLYDPHQWHSURSRUFLRQDUPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDRSHUDomRHDVSDUWHVHQYROYLGDV(QWUHWDQWR
WDLV SHVVRDV QmR GHYHUmR H[HUFHU TXDOTXHU LQIOXrQFLD QD DSURYDomR GD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV
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$GHPDLVQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6$RVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDV
FRQWURODGDVTXHHVWHMDPHPVLWXDomRGHLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHGHYHUmRFLHQWLILFDURVGHPDLV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDGHVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHP
DWD GH UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GD 'LUHWRULD D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GR VHX
LPSHGLPHQWR &DVR DOJXP DGPLQLVWUDGRU TXH SRVVD WHU XP LQWHUHVVH SHVVRDO FRQIOLWDQWH QmR
PDQLIHVWHVHXFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVTXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHHTXHWHQKD
FRQKHFLPHQWR GD VLWXDomR GHYHUi ID]rOR 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GD 3ROtWLFD GH
7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDVYHU6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3,940333
-1,510000
-1,51

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-213.150.000,00

Resultado Líquido
68.763.481

-71.215.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

-39.656.000,00

2.140.327.000,00

270.951.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

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

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

-7,15

-7,150000

7,819339

68.763.481

-823.237.000,00

-155.274.000,00

164.200.000,00

2.226.035.000,00

537.685.000,00

Exercício social (31/12/2019)

-7,97

-7,970000

-3,635854

68.763.481

-790.842.000,00

-154.506.000,00

52.039.000,00

2.578.421.000,00

-250.014.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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-8,38

-8,380000

8,484169

68.763.481

-831.633.000,00

-351.851.000,00

108.321.000,00

2.999.026.000,00

583.401.000,00

Exercício social (31/12/2017)

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1



3.2 - Medições Não Contábeis

 0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV

D  ,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$H0DUJHP(%,7'$

2 (%,7'$ (DUQLQJV %HIRUH ,QWHUHVW 7D[HV 'HSUHFLDWLRQ DQG $PRUWL]DWLRQ  RX /$-,'$ /XFURV
$QWHVGH-XURV,PSRVWRV'HSUHFLDo}HVH$PRUWL]Do}HV pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOGLYXOJDGDSHOD
&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomRGD&90QGHGHRXWXEURGH ³,QVWUXomR
&90´ FRQFLOLDGDFRPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHFRQVLVWHQROXFUR SUHMXt]R OtTXLGR
DFUHVFLGR SHOR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR SHODV GHVSHVDV GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDOHSHODVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR$0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHODGLYLVmR
GR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD

2(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$QmRVmRPHGLGDVFRQWiEHLVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
³%5 *$$3´  QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR  ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO
5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ³,)56´ HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HQmR
VmR PHGLGDV GH OXFUR DVVLP FRPR QmR UHSUHVHQWDP R OXFUR OtTXLGR GRV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H
SRUWDQWRQmRVmRPHGLGDVDOWHUQDWLYDVDRVUHVXOWDGRVRXOXFUROtTXLGR$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$
HD0DUJHP(%,7'$FRPRPHGLGDVGHSHUIRUPDQFHSDUDHIHLWRJHUHQFLDOHSDUDFRPSDUDomRFRP
HPSUHVDVVLPLODUHV(PERUDR(%,7'$SRVVXDXPVLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR
,GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDV
IHFKDGDVDGRWDUmRHVVHVLJQLILFDGRSDGUmR1HVVHVHQWLGRFDVRRVLJQLILFDGRSDGUmRLQVWLWXtGRSHOD
,QVWUXomR&90QmRVHMDDGRWDGR SRURXWUDVVRFLHGDGHVR (%,7'$GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLD
SRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$GLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDV
DQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90SRUHPSUHVDVTXHQmRIRUDPREULJDGDVD
UHWLILFiODVSRGHPQmRDGRWDURVLJQLILFDGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90

2YDORUGR(%,7'$GD&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRVHPGHMXQKRGH
 H GH  IRUDP GH 5   PLOK}HV H 5   PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH 3DUD RV
H[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHR(%,7'$GD&RPSDQKLDGH5  
PLOK}HV 5   PLOK}HV H 5   PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH $ 0DUJHP (%,7'$ GD
&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRVHPGHMXQKRGHHGHIRLGH
HUHVSHFWLYDPHQWH3DUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
H  D 0DUJHP (%,7'$ GD &RPSDQKLD IRL GH     H  
UHVSHFWLYDPHQWH

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$ 'tYLGD %UXWD HTXLYDOH DR WRWDO GD VRPD GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHErQWXUHV H
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH $'tYLGD/tTXLGDHTXLYDOHDRWRWDOGD'tYLGD
%UXWDGHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV$'tYLGD%UXWDH
D 'tYLGD /tTXLGD QmR VmR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR OLTXLGH] RX HQGLYLGDPHQWR
UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO QHP SHODV ,)56 H QmR SRVVXHP XP
VLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUD
GLIHUHQWHGDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLD
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2YDORUGD'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HVHHPGH
GH]HPEURGHHIRUDPGH5PLOK}HVH5ELOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH(PGH
GH]HPEURGHD'tYLGD%UXWDIRLGH5ELOKmR

2YDORUGD'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HVHHP
GHGH]HPEURGHHIRUDPGH5PLOK}HVH5ELOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH(P
GHGH]HPEURGHD'tYLGD/tTXLGDIRLGH5ELOKmR

)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOVRPDGRj&HVVmRGH'LUHLWR&UHGLWyULR

$&RPSDQKLDFDOFXODR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOVRPDGRj&HVVmRGH'LUHLWR&UHGLWyULRFRPR
IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDFUHVFLGRGHFHVVmRGHGLUHLWRFUHGLWyULR)OX[RGH&DL[D
2SHUDFLRQDOVRPDGRj&HVVmRGH'LUHLWR&UHGLWyULRQmRpXPDPHGLGDGHIOX[RGHFDL[DUHFRQKHFLGD
SHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HQmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmR
2XWUDV HPSUHVDV SRGHP FDOFXODU R )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO VRPDGR j  &HVVmR GH 'LUHLWR
&UHGLWyULRGHPDQHLUDGLIHUHQWHGDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLD

E  &RQFLOLDomRHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDV

(%,7'$(0$5*(0(%,7'$

$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDUHFRQFLOLDomRGRSUHMXt]ROtTXLGRSDUDR(%,7'$HSDUDRVFiOFXORVGD
0DUJHP(%,7'$SDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHHSDUD
RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

(PPLOKDUHVGHUHDLV
H[FHWR 
3UHMXt]ROtTXLGR


 

 

 ,PSRVWRVGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
 5HVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGR
 'HSUHFLDomRH
DPRUWL]DomR
(%,7'$













 
 


5HFHLWDRSHUDFLRQDO
OtTXLGD
0DUJHP(%,7'$
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'Ë9,'$%587$('Ë9,'$/Ë48,'$('Ë9,'$/,48,'$62%5(2(%,7'$

6HJXHPDEDL[RDUHFRQFLOLDomRGD'tYLGD%UXWDHGD'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHMXQKR
GHHSDUDRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH$OpPGLVVR
FDOFXODPRV R tQGLFH GH GtYLGD OtTXLGD VREUH R (%,7'$ GHPRQVWUDQGR R tQGLFH GH LQGLYLGDPHQWR
UHODWLYRDRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGHH





(PPLOKDUHVGHUHDLV

H[FHWR 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWH 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
QmRFLUFXODQWH 
'HErQWXUHV FLUFXODQWH 

'HErQWXUHV QmRFLUFXODQWH





'tYLGD%UXWD




































'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
































 &DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D









 $SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV









'tYLGD/tTXLGD









(%,7'$

 

 

 

 

 

 

 

 

'tYLGD/tTXLGD(%,7'$



)/8;2'(&$,;$23(5$&,21$/620$'2¬&(662'(',5(,72&5(',7Ï5,2

$ WDEHOD DEDL[R GHPRQVWUD D UHFRQFLOLDomR GR )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO VRPDGR j &HVVmR GH
'LUHLWR&UHGLWyULRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHHSDUD
RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕Ϳ




&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůнĞƐƐĆŽ
ĚĞŝƌĞŝƚŽƌĞĚŝƚſƌŝŽ
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ĞƐƐĆŽĚĞŝƌĞŝƚŽƌĞĚŝƚſƌŝŽ



ϯϬͬϲͬϮϬϮϬ



ϱϳ͘ϵϵϰ
Ͳϰϳ͘ϯϳϰ
ϭϬϱ͘ϯϲϴ

ϮϬϭϵ
ͲϭϬϱ͘Ϭϴϯ
Ͳϵϯ͘ϯϴϵ
Ͳϭϭ͘ϲϵϰ



ϮϬϭϴ
Ͳϭϯϴ͘ϵϳϬ
ͲϵϮ͘ϴϭϭ
Ͳϰϲ͘ϭϱϵ



ϮϬϭϳ
Ͳϭϳϴ͘Ϯϰϭ
ͲϭϮϴ͘ϬϮϯ
ͲϱϬ͘Ϯϭϴ

F  ([SOLFDURPRWLYRSHORTXDOHQWHQGHTXHWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV


(%,7'$H0DUJHP(%,7'$

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$VmRPHGLo}HVDSURSULDGDVSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRVWRTXHQRVHXFiOFXOR
QmR VmR LQFOXtGDV GHVSHVDV GH GHSUHFLDomR DPRUWL]DomR GHVSHVDV GH LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWHHGLIHULGR HUHVXOWDGRVILQDQFHLURVOtTXLGRV6HQGRDVVLPQmRpDIHWDGR
SRU IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV VHMDP HODV DSOLFiYHLV j GtYLGD RX j UHPXQHUDomR GR FDL[D
DSOLFDGR DOWHUDo}HVGHFDUJDWULEXWiULDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOEHPFRPRSHORV
QtYHLVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDVPHGLo}HVRIHUHFHP
DRVLQYHVWLGRUHVXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDVXDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVH
VXDFDSDFLGDGHGHREWHUQRYRVILQDQFLDPHQWRVSDUDVHXVLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLUR
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'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$SHVDU GH D 'tYLGD %UXWD H D 'tYLGD /tTXLGD QmR VHUHP FRQVLGHUDGDV PHGLGDV GH GHVHPSHQKR
ILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHP
SHODV,)56D&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDVPHGLo}HVGD'tYLGD%UXWDHGD'tYLGD/tTXLGDVmR~WHLV
QDDYDOLDomRGRJUDXGHHQGLYLGDPHQWRHPUHODomRjVXDSRVLomRGHFDL[D


)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOVRPDGRj&HVVmRGHGLUHLWRVFUHGLWyULRV

7HQGRHPYLVWDTXHID]SDUWHGDHVWUDWpJLDGHJHVWmRGHFDL[DGD&RPSDQKLDDVHFXULWL]DomRGRV
UHFHEtYHLVJHUDGRVSHODVYHQGDVGRVORWHVD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDJHUDomRRXFRQVXPRGH
FDL[D QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV p PHOKRU UHSUHVHQWDGD SHOD VRPDWyULR GR IOX[R GH FDL[D
RSHUDFLRQDO jV FHVV}HV GH GLUHLWRV FUHGLWyULRV $SHVDU GH QmR UHIOHWLU XPD PHGLGD FRQWiELO VmR
LQIRUPDo}HVLQWHJUDOPHQWHH[WUDtGDVGDGHPRQVWUDomRGRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
2FRUUHUDP RV VHJXLQWHV HYHQWRV DSyV DV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLD

$OWHUDomRVRFLHWiULD

(PGHMXOKRGHHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDIRLDSURYDGD L DDOWHUDomRGDVHGH
VRFLDO GD &RPSDQKLD SDUD $Y 'UD 5XWK &DUGRVR Q   DQGDU 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR
3DXOR LL DOWHUDomRGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRHUHIRUPDLQWHJUDOHDFRQVROLGDomRGR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUDDGDSWiORjVH[LJrQFLDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVGHFRPSDQKLDDEHUWDH
DRGLVSRVLWLYRGRUHJXODPHQWRGH³1RYR0HUFDGR´GD% LLL DOWHUDomRQDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR LY 3ODQRGH$o}HV'LIHULGDVGHVWLQDGRDDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVHOHJtYHLV
GD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVFRPRREMHWLYRGHDWUDtORVPRWLYiORVHUHWrORVEHPFRPR
DOLQKDUVHXVLQWHUHVVHVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV

3ODQRGHDo}HV

$&RPSDQKLDDSURYRXHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHR3ODQR
GH$o}HV'LIHULGDVGD$OSKDYLOOH6$23ODQRGH$o}HV'LIHULGDVVHUiDGPLQLVWUDGRSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRTXHSRGHUiDSURYDUDQXDOPHQWHRXHPRXWUDSHULRGLFLGDGH3URJUDPDVGH$o}HV
'LIHULGDVQRVTXDLVVHUmRGHILQLGRVRV%HQHILFLiULRVRQ~PHURGHDo}HVRXWRUJDGDVDGLVWULEXLomR
HQWUH RV EHQHILFLiULRV D GDWD GH YLJrQFLDV H DV GHPDLV UHJUDV HVSHFtILFDV GH FDGD 3URJUDPD
REVHUYDGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLVHVWDEHOHFLGRVQR3ODQRHPHVSHFLDODTXDQWLGDGHPi[LPD
GHDWpGRWRWDOGH$o}HVGD&RPSDQKLD

$LQGDHPGHMXOKRGHHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDIRLDSURYDGD L DDEHUWXUDGH
FDSLWDOGD&RPSDQKLDHDVXEPLVVmRGRSHGLGRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQDFDWHJRULD³$´
SHUDQWHD&90 LL DVXEPLVVmRj%GRSHGLGRGHDGHVmRGDFRPSDQKLDDR1RYR0HUFDGRHGR
SHGLGR GH DGPLVVmR j QHJRFLDomR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD QD % H LLL  D UHDOL]DomR GD 2IHUWD
3~EOLFD GH $o}HV QR %UDVLO HP PHUFDGR GH EDOFmR QmR RUJDQL]DGR H FRP HVIRUoRV UHVWULWRV QR
H[WHULRU

*UXSDPHQWRGHDo}HV

(PGHDJRVWRGHHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDIRLDSURYDGRRJUXSDPHQWRGHDo}HV
QDSURSRUomRGH WULQWDHRLWR Do}HVSDUD XPD SDVVDQGRRFDSLWDOVRFLDODVHUUHSUHVHQWDGR
SRU  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO $ &RPSDQKLD UHFRPHQGD D
OHLWXUD H DQiOLVH GHVWH LWHP  HP FRQMXQWR FRP RV LWHQV  2XWURV )DWRUHV FRP ,QIOXrQFLD
5HOHYDQWHH'HVFULomRGRV)DWRUHVGH5LVFRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(PGHVHWHPEURGHIRLUHDOL]DGDXPDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDTXH
DSURYRX QRYR JUXSDPHQWR GD WRWDOLGDGH GDV  Do}HV RUGLQiULDV GD &RPSDQKLD QD
SURSRUomRGHDo}HVSDUDXPDSDVVDQGRRFDSLWDOVRFLDODVHUUHSUHVHQWDGRSRUDo}HV
RUGLQiULDVGLVWULEXtGDVHQWUHRVVHXVDFLRQLVWDVQDPHVPDSURSRUomR

$&RPSDQKLDUHFRPHQGDDOHLWXUDHDQiOLVHGHVWHLWHPHPFRQMXQWRFRPRVLWHQV2XWURV
)DWRUHV FRP ,QIOXrQFLD 5HOHYDQWH H  'HVFULomR GRV )DWRUHV GH 5LVFR GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV










D 5HJUDV
'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
VREUHUHWHQomR &RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
GHOXFURV
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HLGHGHGH]HPEUR
´/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV³ 
DGRWDYD FRPR UHJUDV GH UHWHQomR
GHOXFURVDVSUHYLV}HVFRQWLGDVHP
VHXHVWDWXWRVRFLDOQHOHFRQWLGDVDV
DXWRUL]Do}HVVREUHDGHVWLQDomRGRV
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGH SRU Do}HV QRV WHUPRV
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
DGRWDYDFRPRUHJUDVGHUHWHQomR
GHOXFURVDVSUHYLV}HVFRQWLGDVHP
VHX HVWDWXWR VRFLDO QHOH FRQWLGDV
DVDXWRUL]Do}HVVREUHDGHVWLQDomR
GRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HV1RVWHUPRV
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
DGRWDYDFRPRUHJUDVGHUHWHQomR
GHOXFURVDVSUHYLV}HVFRQWLGDVHP
VHX HVWDWXWR VRFLDO QHOH FRQWLGDV
DVDXWRUL]Do}HVVREUHDGHVWLQDomR
GRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

DL 9DORUHV
GDVUHWHQo}HV
GHOXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSXURX SUHMXL]R
SRUWDQWR QmR IRUDP UHDOL]DGDV
UHWHQo}HVGHOXFUR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSXURX SUHMXL]R
SRUWDQWR QmR IRUDP UHDOL]DGDV
UHWHQo}HVGHOXFUR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSXURX SUHMXL]R
SRUWDQWR QmR IRUDP UHDOL]DGDV
UHWHQo}HVGHOXFUR

DLL 
3HUFHQWXDLV
HPUHODomR
DRVOXFURV
WRWDLV
GHFODUDGRV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSXURX SUHMXL]R
SRUWDQWR QmR IRUDP UHDOL]DGDV
UHWHQo}HV GH OXFURQmR IRUDP
UHDOL]DGDVUHWHQo}HVGHOXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSXURX SUHMXL]R
SRUWDQWR QmR IRUDP UHDOL]DGDV
UHWHQo}HV GH OXFURQmR IRUDP
UHDOL]DGDVUHWHQo}HVGHOXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSXURX SUHMXL]R
SRUWDQWR QmR IRUDP UHDOL]DGDV
UHWHQo}HV GH OXFURQmR IRUDP
UHDOL]DGDVUHWHQo}HVGHOXFURV

E 5HJUDV
VREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SUHYLD HUP VHX HVWDWXWR VRFLDO TXH
RVVDOGRVGRVOXFURVDSXUDGRVDSyV
VHUHP IHLWDV DV GHGXo}HV OHJDLV H
FRQWUDWXDLV H DV DPRUWL]Do}HV
VHULDP
GHVWLQDGRV
FRQIRUPH
DSURYDGR SHORV VyFLRV VHQGR
IDFXOWDGD D GLVWULEXLomR GH IRUPD
DQWHFLSDGD H GHVSURSRUFLRQDO j
UHVSHFWLYD SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO
VRFLDO

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SUHYLDHPVHXHVWDWXWRVRFLDOTXHRV
VDOGRV GRV OXFURV DSXUDGRV DSyV
VHUHP IHLWDV DV GHGXo}HV OHJDLV H
FRQWUDWXDLV H DV DPRUWL]Do}HV
VHULDP
GHVWLQDGRV
FRQIRUPH
DSURYDGR SHORV VyFLRV VHQGR
IDFXOWDGD D GLVWULEXLomR GH IRUPD
DQWHFLSDGD H GHVSURSRUFLRQDO j
UHVSHFWLYD SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO
VRFLDO

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SUHYLDHPVHXHVWDWXWRVRFLDOTXHRV
VDOGRV GRV OXFURV DSXUDGRV DSyV
VHUHP IHLWDV DV GHGXo}HV OHJDLV H
FRQWUDWXDLV H DV DPRUWL]Do}HV
VHULDP
GHVWLQDGRV
FRQIRUPH
DSURYDGR SHORV VyFLRV VHQGR
IDFXOWDGD D GLVWULEXLomR GH IRUPD
DQWHFLSDGD H GHVSURSRUFLRQDO j
UHVSHFWLYD SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO
VRFLDO

F
3HULRGLFLGDGH
GDV
GLVWULEXLo}HV
GHGLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SUHYLD HP VHX HVWDWXWR VRFLDO D
GLVWULEXLomR DQXDO GH GLYLGHQGRV
SRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLDSRU
GHOLEHUDomR GRV VyFLRV OHYDQWDU
EDODQoR VHPHVWUDO H GHFODUDU
GLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURDSXUDGR
QHVVHV EDODQoRV $LQGD RV VyFLRV
SRGHULDP GHFODUDU GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH OXFURV
DFXPXODGRV RX GH UHVHUYDV GH
OXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDO

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SUHYLD HP VHX HVWDWXWR VRFLDO D
GLVWULEXLomR DQXDO GH GLYLGHQGRV
SRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLDSRU
GHOLEHUDomR GRV VyFLRV OHYDQWDU
EDODQoR VHPHVWUDO H GHFODUDU
GLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURDSXUDGR
QHVVHV EDODQoRV $LQGD RV VyFLRV
SRGHULDP GHFODUDU GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH OXFURV
DFXPXODGRV RX GH UHVHUYDV GH
OXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDO

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH
VRFLHGDGHSRUDo}HVQRVWHUPRVGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SUHYLD HP VHX HVWDWXWR VRFLDO D
GLVWULEXLomR DQXDO GH GLYLGHQGRV
SRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLDSRU
GHOLEHUDomR GRV VyFLRV OHYDQWDU
EDODQoR VHPHVWUDO H GHFODUDU
GLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURDSXUDGR
QHVVHV EDODQoRV $LQGD RV VyFLRV
SRGHULDP GHFODUDU GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH OXFURV
DFXPXODGRV RX GH UHVHUYDV GH
OXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDO

G 5HVWULo}HV
jGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL Q
GHGHMDQHLURGH 
´&yGLJR &LYLO³  H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV QmR Ki
UHVWULo}HVTXDQWRjGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD

6DOYRSHORGLVSRVWRQR&yGLJR&LYLO
H QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVQmRKiUHVWULo}HVTXDQWRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV SHOD
&RPSDQKLD

6DOYRSHORGLVSRVWRQR&yGLJR&LYLO
H QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVQmRKiUHVWULo}HVTXDQWRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV SHOD
&RPSDQKLD
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H 3ROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGRR
yUJmR
UHVSRQViYHO
SHOD
DSURYDomR
GDWDGH
DSURYDomRH
ORFDLVQDUHGH
PXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHV
RQGHR
GRFXPHQWR
SRGHVHU
FRQVXOWDGR

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGDVHQGRD
GHVWLQDomR GRV UHVXOWDGRV
UHJLGD SHOR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD





'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGDVHQGRD
GHVWLQDomR GRV UHVXOWDGRV
UHJLGD SHOR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGDVHQGRD
GHVWLQDomR GRV UHVXOWDGRV
UHJLGD SHOR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve distribuição de dividendos ou retenção de lucros no período encerrado em 31 de dezembro de 2019 nem nos
exercícios encerrados em 2018 e 2017.

339

PÁGINA: 15 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRIRUDPGLVWULEXtGRVOXFURVGDFRQWD
GHOXFURVUHWLGRVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRIRUDPGLVWULEXtGRVOXFURVGDFRQWD
GHOXFURVUHWLGRVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRIRUDPGLVWULEXtGRVOXFURVGDFRQWD
GHOXFURVUHWLGRVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.869.376.000,00
1.688.350.000,00

Exercício Social

30/06/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

3,14003590

6,89931390

PÁGINA: 17 de 415

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

342

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Empréstimo

Títulos de dívida

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios

88.321.000,00

19.741.000,00

62.801.000,00

5.779.000,00

Inferior a um ano

384.969.000,00

309.188.000,00

75.781.000,00

0,00

212.385.000,00

212.385.000,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

299.400.000,00

299.400.000,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

985.075.000,00

840.714.000,00

138.582.000,00

5.779.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Empréstimo

Títulos de dívida

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios

75.920.000,00

18.455.000,00

48.833.000,00

8.632.000,00

Inferior a um ano

445.918.000,00

352.435.000,00

93.483.000,00

0,00

464.213.000,00

464.213.000,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

11.493.000,00

11.493.000,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

997.544.000,00

846.596.000,00

142.316.000,00

8.632.000,00

Total

PÁGINA: 18 de 415

As informações acima referem-se aos saldos, circulante e não circulante, dos empréstimos e financiamentos e debêntures, conforme apresentado nas informações financeiras consolidadas da Companhia, em 31 de
dezembro de 2019.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

As informações acima referem-se aos saldos, circulante e não circulante, dos empréstimos e financiamentos e debêntures, conforme apresentado nas informações financeiras consolidadas da Companhia, em 30 de
junho de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

'HVFULo}HVGRVIDWRUHVGHULVFR
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor
mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos
mencionados abaixo, bem como as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas da Companhia. Os negócios atuais e futuros da Companhia, a sua situação
financeira, seus resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou demais indicadores
financeiros e não financeiros poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O valor de mercado dos valores mobiliários de emissão
da Companhia poderá diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros
fatores de risco, hipóteses em que poderá haver perda no investimento nos valores
mobiliários de emissão da Companhia aos seus atuais e potenciais titulares. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste
Formulário de Referência, podem afetar a Companhia de forma material e adversa. Além
disso, riscos adicionais não conhecidos atualmente ou considerados menos relevantes pela
Companhia também poderão afetar a Companhia adversamente.
3DUDRVILQVGHVWD6HomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUD
GLYHUVDRXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPD
SRGHUiFDXVDURXWHURXFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLD
RXH[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDU
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
IOX[RGHFDL[DOLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDVEHPFRPRQR
SUHoRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDDWXDSUHSRQGHUDQWHPHQWH
DWUiYpV GH VXDV VXEVLGLiULDV H SRU HVVD UD]mR RV IDWRUHV GH ULVFR GHVFULWRV QHVWD 6HomR ³
)DWRUHVGH5LVFR´SRGHPHVWDUUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLDHRXjVVXDVVXEVLGLiULDV([SUHVV}HV
VLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWD6HomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
$GLFLRQDOPHQWHDVXEGLYLVmRGHVWD6HomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQVGHVWD6HomR³)DWRUHVGH5LVFR´

D
5LVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia
declarada pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”) em razão da disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em
nossas operações. 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.
8PD HSLGHPLD RX VXUWR GH XPD GRHQoD LQIHFFLRVD SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR HP QRVVDV
RSHUDo}HV+LVWRULFDPHQWHHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVWrPDIHWDGRFHUWRVVHWRUHVGD
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HFRQRPLDGRVSDtVHVQRVTXDLVHVVDVGRHQoDVVHGLVVHPLQDUDP
(PGH]HPEURGHIRLUHODWDGRTXHD&29,'VXUJLXHP:XKDQ&KLQD(PPDUoRGH
D 206 GHFODURX FRPR SDQGrPLFR R VXUWR GH &29,' GHVHQFDGHDQGR VHYHUDV PHGLGDV SRU
SDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWRUHVXOWDQGR
HP PHGLGDV UHVWULWLYDV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H ORFNGRZQ
UHVWULo}HV jV YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV 7DLV PHGLGDV LQIOXHQFLDUDP R FRPSRUWDPHQWR GD
SRSXODomRHPJHUDOUHVXOWDQGRQDDFHQWXDGDTXHGDRXDWpPHVPRQDSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHV
GHHPSUHVDVGHGLYHUVRVVHWRUHV

$VQRVVDVRSHUDo}HVEHPFRPRDVRSHUDo}HVGDVVRFLHGDGHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHFRQWURODGDV
SRUQyVVRIUHUDPXPLPSDFWRUHOHYDQWHGXUDQWHRVPHVHVGHPDUoRDMXQKRGHVHQGRXP
GRVSULQFLSDLVHIHLWRVDQHFHVVLGDGHGHSRVWHUJDomRSHOD&RPSDQKLDGRVODQoDPHQWRVSUHYLVWRV
SDUDRDQRGH

$OpPGLVVRXPDUHFHVVmRHRXGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDJOREDOQRWDGDPHQWHQR%UDVLOLQFOXLQGR
DXPHQWR GR GHVHPSUHJR TXH SRGH UHVXOWDU HP PHQRU DWLYLGDGH FRPHUFLDO WDQWR GXUDQWH D
SDQGHPLDGR&29,'TXDQWRGHSRLVTXHRVXUWRGLPLQXLURTXHSRGHUHGX]LUDGHPDQGDSRU
HPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV&RPRUHVXOWDGRDFUHGLWDPRVTXHDSDQGHPLDSURYRFDGDSHORQRYR
&RURQDYtUXV SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D

$H[WHQVmRGRLPSDFWRTXHD&29,'WHUiHPQRVVRVQHJyFLRVGHSHQGHGHGHVHQYROYLPHQWRV
IXWXURV TXH VmR DOWDPHQWH LQFHUWRV QmR SRGHP VHU SUHYLVWRV H HVWmR IRUD GH QRVVR FRQWUROH
LQFOXLQGRQRYDVLQIRUPDo}HVTXHSRGHPUDSLGDPHQWHVXUJLUVREUHDJUDYLGDGHGRYtUXVRHVFRSR
GRVXUWRHDVDo}HVSDUDFRQWrORRXWUDWDUVHXLPSDFWRHQWUHRXWURV$SDQGHPLDGRYtUXV&29,'
UHVXOWRXHPXPDYRODWLOLGDGHVLJQLILFDWLYDQRPHUFDGRILQDQFHLURHLQFHUWH]DHPWRGRRPXQGR
3RUWDQWRRYDORUGHPHUFDGRGHQRVVDVDo}HVSRGHVHUDIHWDGRDGYHUVDPHQWHSRUHYHQWRVTXH
RFRUUHPGHQWURRXIRUDGR%UDVLO

1mR FRQVHJXLPRV JDUDQWLU TXH RXWURV VXUWRV UHJLRQDLV HRX JOREDLV QmR DFRQWHFHUmR ( FDVR
DFRQWHoDPQmRFRQVHJXLPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHWRPDUDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDV
SDUD LPSHGLU XP LPSDFWR QHJDWLYR QRV QRVVRV QHJyFLRV GH GLPHQVmR LJXDO RX DWp VXSHULRU DR
LPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGR&29,'

1mR WHPRV FRQKHFLPHQWR GH HYHQWRV FRPSDUiYHLV TXH SRVVDP QRV IRUQHFHU XPD RULHQWDomR
TXDQWRDRHIHLWRGDGLVVHPLQDomRGR&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRR
LPSDFWR ILQDO GR VXUWR GR &29,' p DOWDPHQWH LQFHUWR 3DUD LQIRUPDo}HV VREUH R LPSDFWR GR
&29,' HP QRVVRV QHJyFLRV YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $Wp D GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV GLVSRQtYHLV SDUD TXH SXGpVVHPRV
UHDOL]DUXPDDYDOLDomRDUHVSHLWRGRLPSDFWRGRVXUWRGR&29,'HPQRVVRVQHJyFLRVDOpP
GDTXHODDSUHVHQWDGDQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1D
GDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomRVHUi
SUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVSUHMXt]RV

345

PÁGINA: 21 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1



4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos
empreendimentos imobiliários da Companhia poderão prejudicar a sua reputação ou sujeitar
a Companhia ao pagamento de indenizações e à responsabilização civil
$ TXDOLGDGH GD H[HFXomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV H D FRQFOXVmR GHVVHV QR SUD]R
GHWHUPLQDGRFRQVWLWXHPIDWRUHVLPSRUWDQWHVSDUDDGHWHUPLQDomRGDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDH
FRQVHTXHQWHPHQWHGHVXDVYHQGDVUHVXOWDGRVHFUHVFLPHQWR
$&RPSDQKLDFRQWUDWDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVFRQVWUXWRUDVHRX
HPSUHLWHLURVSDUDUHDOL]DomRGDVREUDVGRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVGHVHQYROYLGRV3RGHP
RFRUUHU DWUDVRV QD H[HFXomR GDV REUDV SHODV FRQVWUXWRUDV HRX HPSUHLWHLURV FRQWUDWDGRV SHOD
&RPSDQKLD RX PHVPR GHIHLWRV HP PDWHULDLV HRX IDOKDV GH PmR GH REUD XWLOL]DGRV SHOD
FRQVWUXWRUD HRX HPSUHLWHLUR 4XDLVTXHU GHIHLWRV SRGHP DWUDVDU D FRQFOXVmR GDV REUDV GRV
HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV RX FDVR VHMDP FRQVWDWDGRV GHSRLV GD FRQFOXVmR VXMHLWDU D
&RPSDQKLDDDo}HVMXGLFLDLVFtYHLVSURSRVWDVSRUFRPSUDGRUHV7DLVIDWRUHVWDPEpPSRGHPDIHWDU
DUHSXWDomRGD&RPSDQKLDVXMHLWDUOKHDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVGLPLQXLUVXDUHQWDELOLGDGH
H DIHWiOD DGYHUVDPHQWH GLUHWDPHQWH RX QmR FRPR SUHVWDGRUD GH VHUYLoRV GH FRQVWUXomR GH
HPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVGHWHUFHLURVXPDYH]TXHD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLU
D VROLGH] GDREUD DRPHQRV SHORSHUtRGR GH FLQFRDQRV FRQIRUPH R GLVSRVWR QRDUWLJR  GR
&yGLJR&LYLO
$H[HFXomRGRVSURMHWRVHHPSUHHQGLPHQWRVWDPEpPSRGHVRIUHUDWUDVRVGHYLGRD L DWUDVRVRX
PHVPR D LPSRVVLELOLGDGH GH REWHQomR GH DOYDUiV RX DSURYDo}HV GDV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV
SDUDRVSURMHWRVGRVHPSUHHQGLPHQWRV LL FRQGLo}HVPHWHRUROyJLFDVDGYHUVDVFRPRGHVDVWUHV
QDWXUDLVHLQFrQGLRV LLL DWUDVRVQRIRUQHFLPHQWRGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVRXPmRGHREUD
LY  DFLGHQWHV Y  TXHVW}HV WUDEDOKLVWDV FRPR JUHYHV H SDUDOLVDo}HV YL  LPSUHYLVWRV GH
HQJHQKDULDDPELHQWDLVRXJHROyJLFRVFRQWURYpUVLDVFRPHPSUHVDVFRQWUDWDGDVHVXEFRQWUDWDGDV
YLL FRQGLo}HVLPSUHYLVtYHLVQRVFDQWHLURVGHREUDVRXDUUHGRUHVHRX YLLL TXHVWLRQDPHQWRGH
SURSULHWiULRVGHLPyYHLVYL]LQKRVRXRXWURVDFRQWHFLPHQWRVRTXHSRGHDWUDVDUDH[HFXomRGR
HPSUHHQGLPHQWR HP TXHVWmR $ RFRUUrQFLD GH XP RX PDLV GHVVHV SUREOHPDV QRV
HPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDSRGHSUHMXGLFDUVXDUHSXWDomRHVHXVQHJyFLRV
2VDWUDVRVQDVREUDVHVFDVVH]GHPmRGHREUDTXDOLILFDGDRXDVFRQGLo}HVDGYHUVDVGHVFULWDV
DFLPD SRGHP DXPHQWDU RV FXVWRV HQYROYLGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GRV HPSUHHQGLPHQWRV GD
&RPSDQKLD $OpP GLVVR R GHVFXPSULPHQWR GR SUD]R GH FRQVWUXomR H FRQFOXVmR GH XP
HPSUHHQGLPHQWRSHODFRQVWUXWRUDHRXHPSUHLWHLURFRQWUDWDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHJHUDUDWUDVRV
QRUHFHELPHQWRGRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDXPHQWDUDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDO
GD &RPSDQKLD FRPR WDPEpP JHUDU FRQWLQJrQFLDV FRP RV FRPSUDGRUHV GRV LPyYHLV
FRPHUFLDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD HP IXQomR GDV HQWUHJDV FRP DWUDVR R TXH SRGHUi LPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRV
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A não obtenção, atrasos ou cancelamento de licenças ou alvarás, podem impactar
negativamente os negócios da Companhia.

$LPSOHPHQWDomRGRVHPSUHHQGLPHQWRVHSURMHWRVGD&RPSDQKLDHVWiFRQGLFLRQDGDjREWHQomR
GHOLFHQoDVHDOYDUiVH[LJLGRVSHODOHJLVODomRDSOLFiYHOWDLVFRPRDUHJXODPHQWDomRDPELHQWDOH
GH ]RQHDPHQWR $ REWHQomR GHVVDV OLFHQoDV H GHVVHV DOYDUiV HVWi VXMHLWD j RXWRUJD SHODV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVFRPSHWHQWHVHjILVFDOL]DomRGHyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVWDLVFRPRR
0LQLVWpULR 3~EOLFR $ QmR REWHQomR DWUDVRV HPEDUJRV RX FDQFHODPHQWRV GHVVDV OLFHQoDV HRX
DOYDUiVSRUTXDOTXHUUD]mRLQFOXVLYHSRUDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRRXRSHUDomRHPGHVDFRUGR
FRPDVOLFHQoDVHDOYDUiVSRGHUmROHYDUjLQWHUUXSomRRXDRFDQFHODPHQWRGDLPSOHPHQWDomRGRV
HPSUHHQGLPHQWRVHRXGRVSURMHWRVGD&RPSDQKLDDSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVRX
DPXOWDVRTXHSRGHUiFDXVDUXPLPSDFWRQHJDWLYRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHDLPDJHPUHSXWDomR
DWLYLGDGHVHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$LQGDRGHVFXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRSRGHUiVXMHLWDUD&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
D SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV H FULPLQDLV EHP FRPR DR GHYHU GH UHSDUDU HYHQXDLV GDQRV
FDXVDGRVSRUVXDFRQGXWD
A Companhia pode não ser capaz de manter ou aumentar a sua estratégia de crescimento,
o que poderá afetar adversamente seus negócios, situação financeira e resultados
operacionais.
&RP D FRQFRUUrQFLD FUHVFHQWH SDUD DTXLVLomR HRX SDUFHULD GH WHUUHQRV DGHTXDGRV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRLPRELOLiULRSRGHPRVQmRFRQVHJXLULGHQWLILFDUWHUUHQRVDGLFLRQDLVDGHTXDGRVDR
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV 7DLV ULVFRV SRGHUmR DIHWDU D &RPSDQKLD
DGYHUVDPHQWH H FRQVHTXHQWHPHQWH FDVR QmR VHMDPRV EHPVXFHGLGRV QRVVD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWR QR WRGR RX HP SDUWH FRPR SODQHMDGR RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD
SRGHUmRVHUUHGX]LGRVHD&RPSDQKLDSRGHUDSHUGHUVXDSRVLomRQRPHUFDGRRTXHSRGHUiWHU
XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH SDUD VHXV QHJyFLRV H VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD 'HYLGR j SRWHQFLDO
QHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVD&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUULVFRVILQDQFHLURV L DVVRFLDGRV
DPDLRUHQGLYLGDPHQWRFRPRDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRUHGXomRGHVXD
OLTXLGH]HGRDFHVVRDPHUFDGRVILQDQFHLURVHQHFHVVLGDGHGHPDLRUYROXPHGHIOX[RGHFDL[DSDUD
PDQXWHQomR GD GtYLGD RX LL  DVVRFLDGRV j HPLVVmR GH Do}HV DGLFLRQDLV FRPR GLOXLomR GH
SDUWLFLSDomRHOXFURVGRVDFLRQLVWDV
A perda de membros da administração da Companhia, ou a incapacidade de atrair e manter
pessoal engajado para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHPDQWHUVXDSRVLomRFRPSHWLWLYDGHSHQGHVLJQLILFDQWHPHQWHGRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVSHODVXDDGPLQLVWUDomR$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiVXFHVVRHP
DWUDLU H PDQWHU SHVVRDO TXDOLILFDGR SDUD LQWHJUDU D VXD DGPLQLVWUDomR $ SHUGD GRV VHUYLoRV GH
TXDOTXHUGRVPHPEURVGHVXDDGPLQLVWUDomRSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDVLWXDomR
ILQDQFHLUDHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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Decisões desfavoráveis ou a impossibilidade de se realizar depósitos judiciais oude se
prestar ou oferecer garantias em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem
causar efeitos adversos nos negócios da Companhia, na sua condição financeira e nos seus
resultados operacionais.
$&RPSDQKLDpHSRGHUiVHUUpHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHRXDGPLQLVWUDWLYRVVHMDQDVHVIHUDVFtYHO
WULEXWiULD DGPLQLVWUDWLYD WUDEDOKLVWD VRFLHWiULD GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJXODWyULD
FRQFRUUHQFLDO DPELHQWDO FULPLQDO HQWUH RXWUDV $GHPDLV D &RPSDQKLD H VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
SRGHUmRYLUDVHUQRIXWXURUpXVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHRXDGPLQLVWUDWLYRVVHMDQDVHVIHUDVFtYHO
WULEXWiULD DGPLQLVWUDWLYD WUDEDOKLVWD VRFLHWiULD GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJXODWyULD
FRQFRUUHQFLDODPELHQWDOFULPLQDOHQWUHRXWUDV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRV
GH TXDLVTXHU GHVWHV SURFHVVRV VHUmR IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD RX DRV PHPEURV GH VXD
DGPLQLVWUDomRRXQRFDVRGHSURFHGLPHQWRVTXHMipSDUWHTXHD&RPSDQKLDPDQWHQKDRXTXH
PDQWHUi SURYLVLRQDPHQWR VH DSOLFiYHO QR WRGR RX HP SDUWH VXILFLHQWH SDUD WRGRV RV SDVVLYRV
HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVWHV SURFHVVRV 2 HQYROYLPHQWR GD &RPSDQKLD H GH VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVHPSURFHVVRVTXHSUHMXGLTXHPVXDLPDJHPRXGHFLV}HVTXHVHMDPFRQWUiULDV
DRVVHXVLQWHUHVVHVLQFOXLQGRGHFLV}HVTXHLPSHoDPD&RPSDQKLDGH L FRQGX]LUVHXVQHJyFLRV
FRQIRUPHSODQHMDGRRULJLQDOPHQWH LL GHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRX LLL UHFHEHUEHQHItFLRV
RXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRD
MXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRLPSDFWDQGRVXDVDWLYLGDGHVRTXHSRGHRFDVLRQDUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVEHPFRPRDUHSXWDomR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j ILVFDOL]DomR SRU GLIHUHQWHV DXWRULGDGHV IHGHUDLV
HVWDGXDLVHPXQLFLSDLV(VVDVDXWRULGDGHVSRGHUmRDXWXDUD&RPSDQKLDHWDLVDXWXDo}HVSRGHP
VH FRQYHUWHU HP SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV H SRVWHULRUPHQWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV FRQWUD D
&RPSDQKLDHRXVHXVDGPLQLVWUDGRUHV'HFLV}HVFRQWUiULDVGHYDORUHVVXEVWDQFLDLVRXTXHDIHWHP
VHXVHPSUHHQGLPHQWRVRXKDELOLGDGHGHH[HFXWDUVXDVRSHUDo}HVSODQHMDGDVSRGHUmRFDXVDUXP
HIHLWR DGYHUVR QRV VHXV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV EHP FRPR
RFDVLRQDUDSHUGDGHGLUHLWRVGHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDGHUHFHEHULQFHQWLYRVRX
EHQHItFLRVILVFDLVRXTXDLVTXHUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVYHU6HomRDWpDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Caso as parcerias da Companhia e/ou suas controladas com proprietários de terrenos,
prestadores de serviços e fornecedores não sejam bem-sucedidas, os seus negócios e
operações podem ser afetados negativamente.
$ PDQXWHQomR GH XP ERP UHODFLRQDPHQWR FRP RV SURSULHWiULRV GH WHUUHQRV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRV H IRUQHFHGRUHV p FRQGLomR HVVHQFLDO SDUD R VXFHVVR GDV SDUFHULDV FHOHEUDGDV SHOD
&RPSDQKLDGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDV$&RPSDQKLDQmRWHPFRPRDVVHJXUDU
TXHVHUiFDSD]GHPDQWHUERPUHODFLRQDPHQWRFRPTXDOTXHUXPGHVHXVSDUFHLURV7DPEpPQmR
WHPFRPRDVVHJXUDUDVROYrQFLDGHVHXVSDUFHLURVGHQHJyFLRVRXTXHVXDVSDUFHULDVVHUmREHP
VXFHGLGDVHSURGX]LUmRRVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV3UREOHPDVQDPDQXWHQomRGHVXDVSDUFHULDV
EHPFRPRGLILFXOGDGHVGHDWHQGHUDGHTXDGDPHQWHjVQHFHVVLGDGHVGHVHXVFOLHQWHVHPUD]mRGR
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LQVXFHVVRGHVWDVSRGHUmRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVQHJyFLRVUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
HIOX[RGHFDL[D
$SRWHQFLDOIDOrQFLDGRVSDUFHLURVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRHPVXDV
VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR ³63(´  H D SRVVLELOLGDGH GH VXUJLPHQWR GH LQWHUHVVHV
HFRQ{PLFRV RX FRPHUFLDLV GLYHUJHQWHV RX LQFRPSDWtYHLV HQWUH D &RPSDQKLD H RV UHIHULGRV
SDUFHLURVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDVRSHUDo}HVHRXSURMHWRV&DVRXPSDUFHLURGHXPD
63(HVSHFtILFDQmRFXPSUDVXDVREULJDo}HVRXILTXHILQDQFHLUDPHQWHLPSRVVLELOLWDGRGHDUFDUFRP
VXD SDUFHOD GRV DSRUWHV GH FDSLWDO QHFHVViULRV D &RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D HIHWXDU
LQYHVWLPHQWRVDGLFLRQDLVRXDSUHVWDUVHUYLoRVDGLFLRQDLVSDUDFRPSHQVDUDIDOWDGHDSRUWHVSHOR
UHVSHFWLYRSDUFHLURDXPHQWDQGRDVVLPDVXDH[SRVLomRDRVULVFRVLQHUHQWHVjTXHOD63(

Os processos de governança da Companhia, gestão de riscos e compliance podem falhar
em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e aos
seus padrões de ética e conduta.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDj/HLQGHGHDJRVWRGH ³/HL$QWLFRUUXSomR´ TXHLPS}H
UHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDjVHPSUHVDVQRkPELWRFtYHOHDGPLQLVWUDWLYRSRUDWRV GH FRUUXSomR H
IUDXGHSUDWLFDGRVSRUVHXVGLULJHQWHVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHV'HQWUHDVVDQo}HVDSOLFDGDV
jTXHOHVFRQVLGHUDGRVFXOSDGRVHVWmRPXOWDVSHUGDGHEHQHItFLRVLOLFLWDPHQWHREWLGRVVXVSHQVmRGH
RSHUDo}HVFRUSRUDWLYDVFRQILVFRGHDWLYRVHGLVVROXomRGDSHVVRDMXUtGLFDHQYROYLGDQDFRQGXWDLOtFLWD
VDQo}HVHVWDVTXHVHDSOLFDGDVSRGHPDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH RV SURFHVVRV GH JRYHUQDQoD SROtWLFDV JHVWmR GH ULVFRV H compliance GD
&RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FDSD]HV GH GHWHFWDU L  YLRODo}HV j /HL $QWLFRUUXSomR RX RXWUDV
YLRODo}HV UHODFLRQDGDV WDLV FRPR H[HPSOLILFDWLYDPHQWH R 'HFUHWR/HL Q  D /HL Q
D/HLQD/HLQHD/HLQ LL RFRUUrQFLDVGH
FRPSRUWDPHQWRV IUDXGXOHQWRV H GHVRQHVWRV SRU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV IXQFLRQiULRV
SHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVFRQWUDWDGDVHRXWURVDJHQWHVTXHSRVVDPUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLD LLL 
PLWLJDomRGRVULVFRVTXHDVXDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVLGHQWLILFDDWXDOPHQWHHRXD
SUHYLVLELOLGDGHQDLGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRVH LY RXWUDVRFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVQmR
FRQGL]HQWHV FRP SULQFtSLRV pWLFRV H PRUDLV TXH SRVVDP DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH D
UHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXDFRWDomR
GHPHUFDGRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDVGHIRUPDQHJDWLYD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDYLRODo}HVGHVHXFyGLJRGHFRQGXWDpWLFDGDV
OHLV DFLPD H OHJLVODomR FRUUHODWD HP GHFRUUrQFLD GH FRQGXWD QRV QHJyFLRV H RFRUUrQFLDV GH
FRPSRUWDPHQWR IUDXGXOHQWR H GHVRQHVWR SRU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV H
WHUFHLURVTXHDJHPHPVHXQRPH(PFDVRGHYLRODomRDRFyGLJRGHpWLFDSRUDGPLQLVWUDGRUHVRX
HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD DV VHJXLQWHV PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV SRGHUmR VHU DSOLFiYHLV VHP
SUHMXt]RGDDGRomRGHPHGLGDVOHJDLVUHODFLRQDGDVDRUHVVDUFLPHQWRGRVGDQRVHGDFRPXQLFDomR
GRV IDWRV jV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV L  DGYHUWrQFLD RUDO RX SRU HVFULWR LL  VXVSHQVmR H LLL 
GHVOLJDPHQWR1RFDVRGHYLRODo}HVSRUWHUFHLURVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSRGHUi
VHU GHWHUPLQDGR R HQFHUUDPHQWR GR UHODFLRQDPHQWR H VH QHFHVViULR D DGRomR GH PHGLGDV
MXGLFLDLVFRQWUDRVHQYROYLGRVRXFRPXQLFDomRjVDXWRULGDGHVVHDSOLFiYHO
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$H[LVWrQFLDGHTXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVLQTXpULWRVRXSURFHVVRVGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYDRX
MXGLFLDO UHODFLRQDGRV j YLRODomR GH TXDOTXHU GHVWDV OHLV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU FRQWUD D
DGPLQLVWUDomR IXQFLRQiULRV RX WHUFHLURV TXH DJHP HP QRPH GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH DTXHOHV
GHVFULWRVQRLWHPGHVVH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPUHVXOWDUHP L PXOWDVHLQGHQL]Do}HV
QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD FLYLO H SHQDO LL  SHUGD GH OLFHQoDV RSHUDFLRQDLV FRP D GHFRUUHQWH
UHVSRQVDELOL]DomR VXEVLGLiULD RX VROLGiULD GD &RPSDQKLD LLL  SURLELomR RX VXVSHQVmR GDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHRX LY SHUGDGHGLUHLWRVGHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDGH
UHFHEHULQFHQWLYRVRXEHQHItFLRVILVFDLVRXTXDLVTXHUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD 3RU FRQVHJXLQWH WRGDV HVVDV FLUFXQVWkQFLDV SRGHUmR RFDVLRQDU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH VREUH D QRVVD UHSXWDomR EHP FRPR VREUH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD FRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Podemos não dispor de seguro suficiente para nos protegermos contra perdas
substanciais.
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV FREHUWXUDV GDV DSyOLFHV HVWDUmR GLVSRQtYHLV RX VHUmR
VXILFLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVGDQRVGHFRUUHQWHVGHVLQLVWURVUHODFLRQDGRVDULVFRVLQHUHQWHVjV
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV FRPR ULVFRV GH HQJHQKDULD LQFrQGLR TXHGDV
HWF  $OpP GLVVR H[LVWHP GHWHUPLQDGRV WLSRV GH ULVFRV TXH SRGHP QmR HVWDU FREHUWRV SHODV
DSyOLFHV GH VHJXUR FRQWUDWDGDV SHOD &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV $VVLP QD KLSyWHVH GH
RFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGHVVHVHYHQWRVQmRFREHUWRVD&RPSDQKLDSRGHUiLQFRUUHUHPFXVWRVH
GHVSHVDV DGLFLRQDLV DIHWDQGR RV VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD QmR
SRGHJDUDQWLUTXHPHVPRQDKLSyWHVHGDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURFREHUWRSRUVXDVDSyOLFHVR
SDJDPHQWRGRVHJXURVHUiVXILFLHQWHSDUDFRPSHQVDULQWHJUDOPHQWHRVGDQRVGHFRUUHQWHVGHWDO
VLQLVWUR R TXH SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV SRGHP VHU UHVSRQVDELOL]DGDV MXGLFLDOPHQWH
SHORSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDWHUFHLURVHPGHFRUUrQFLDGHXPHYHQWXDOVLQLVWURRFRUULGR
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHQRIXWXURFRQVHJXLUiPDQWHUDVVXDVDSyOLFHV
GHVHJXURHRXDVDSyOLFHVGHVHJXURGHVXDVFRQWURODGDVDWD[DVFRPHUFLDLVUD]RiYHLVRXHP
WHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVRXFRPFRPSDQKLDV
VHJXUDGRUDV VLPLODUHV R TXH SRGHUi LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D
FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD 3RU ILP VLQLVWURV TXH QmR HVWHMDP FREHUWRV SHODV DSyOLFHV
FRQWUDWDGDV SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV FRQWURODGDV RX D LPSRVVLELOLGDGH GH UHQRYDomR GH
DSyOLFHVGHVHJXURVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVRXVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
Determinados contratos financeiros da Companhia e/ou de suas controladas contam com
cláusulas restritivas (covenants financeiros e/ou operacionais). O não cumprimento desses
covenants pode causar o inadimplemento ou vencimento antecipado das dívidas contraídas
pela Companhia e/ou por suas controladas por meio de tais contratos financeiros.
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWmRVXMHLWDVDFRPSURPLVVRVUHVWULWLYRV FRYHQDQWVILQDQFHLURV
HRXRSHUDFLRQDLV GHDFRUGRFRPRVWHUPRVHDVFRQGLo}HVGRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRHGRV
GRFXPHQWRV TXH IRUPDOL]DP VHXV WtWXORV GH GtYLGD TXH LQFOXHP GLVSRVLo}HV GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR FDVR VHMDP YHULILFDGDV GHWHUPLQDGDV VLWXDo}HV FRPR D QmR PDQXWHQomR GH
GHWHUPLQDGRV tQGLFHV ILQDQFHLURV DSXUDGRV FRP EDVH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RX RXWURV
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PHFDQLVPRV GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV RX D IDOKD QR SDJDPHQWR GH
HQFDUJRVPHQVDLVRXGHTXDLVTXHURXWUDVLPSRUWkQFLDVSUHYLVWDVQRVUHIHULGRVFRQWUDWRV
(YHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVj&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVSRGHPVHUUHODFLRQDGDVDOLPLWHV
GH HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j DOLHQDomR GH
DWLYRV j HPLVVmR GH QRYRV YDORUHV PRELOLiULRV H j DOLHQDomR GH FRQWUROH VRFLHWiULR 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVVREUHDVUHVWULo}HVYHMDD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&DVR RV tQGLFHV GH HQGLYLGDPHQWR HRX DODYDQFDJHP GD &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV
XOWUDSDVVHP RV OLPLWHV RX covenants IL[DGRV QRV UHIHULGRV GRFXPHQWRV EHP FRPR FDVR D
&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRFXPSUDP FRPRVcovenants RSHUDFLRQDLVSUHYLVWRVHPWDLV
FRQWUDWRVILQDQFHLURVHFDVRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRVHMDPFDSD]HVGHREWHURV
FRQVHQWLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDQmRGHFODUDomRGHVHXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRD&RPSDQKLD
HRXVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRVHUREULJDGDVDHIHWXDURSDJDPHQWRGHGHWHUPLQDGDVGtYLGDVGH
IRUPDDQWHFLSDGDJHUDQGRDQHFHVVLGDGHGHXPDGLVSRQLELOLGDGHGHFDL[DLPHGLDWDRTXHSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXSODQHMDPHQWRILQDQFHLUR
$LQGD DOJXQV GRV LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDV SRVVXHP
FOiXVXODV GH LQDGLPSOHPHQWR cross default  RX YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR cross acceleration 
FUX]DGRGH PRGR TXH SRGHUmR VHU LPSDFWDGRV H WHU VHX YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GHFODUDGR HP
GHFRUUrQFLDGRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHRXGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVUHODFLRQDGDVDRXWUDV
GtYLGDV GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDVFRPRHP FDVR GHGHFODUDomRGH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRGDVGHPDLVRSHUDo}HVILQDQFHLUDV
2LQDGLPSOHPHQWRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFUX]DGRGHXPPRQWDQWH
UHOHYDQWH GR VDOGR GH WDLV LQVWUXPHQWRV SRGHUmR FRQVXPLU XP YDORU VLJQLILFDWLYR GR FDL[D GD
&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLDVHXV
QHJyFLRV VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H VHXV UHVXOWDGRV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV DV
REULJDo}HVSUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVGHVFULWRVDFLPDYHMDRLWHP I LY GR)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
Pelo fato de a Companhia reconhecer a receita de vendas proveniente de seus
empreendimentos segundo o método contábil da evolução financeira da obra, o ajuste do
custo de um projeto poderá reduzir ou eliminar a receita e o lucro anteriormente apurados.
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHDUHFHLWDGHYHQGDGHXQLGDGHVFRPEDVHQRPpWRGRFRQWiELOGDHYROXomR
ILQDQFHLUD GD REUD TXH H[LJH R UHFRQKHFLPHQWR GD UHFHLWD GH YHQGDV SURYHQLHQWH GRV
HPSUHHQGLPHQWRVjPHGLGDTXHVmRLQFRUULGRVRVFXVWRVGHFRQVWUXomR$VHVWLPDWLYDVGRVFXVWRV
WRWDLV VmR UHJXODUPHQWH UHYLVDGDV FRQIRUPH D HYROXomR GDV REUDV H RV DMXVWHV FRP EDVH QD
HYROXomR ILQDQFHLUD VmR UHIOHWLGRV QD UHFHLWD QR SHUtRGR HP TXH p HIHWXDGD D UHYLVmR GHVVDV
HVWLPDWLYDV)DOKDVHRXHUURVRSHUDFLRQDLVQDVHVWLPDWLYDVGRVFXVWRVGRVHPSUHHQGLPHQWRVEHP
FRPRFXVWRGHFDUUHJRGRHVWRTXHSURQWRDVVRFLDGRjPDQXWHQomRHDR,378SRGHUmRUHVXOWDU
HPDXPHQWRUHGXomRRXHOLPLQDomRGROXFURDQWHULRUPHQWHHVWLPDGR
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Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para
manter os sistemas de TI da Companhia podem resultar em danos financeiros e à reputação
da Companhia.
,QFLGHQWHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDSRGHPUHVXOWDUHPDSURSULDomRLQGHYLGDGHLQIRUPDo}HVGD
&RPSDQKLDHRXGDVLQIRUPDo}HVGHVHXVFOLHQWHVRXHPWHPSRGHLQDWLYLGDGHHPVHXVVHUYLGRUHV
RX RSHUDo}HV R TXH SRGH DIHWiOD PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH (YHQWXDO SHUGD GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOVHJUHGRVFRPHUFLDLVRXGHRXWUDVLQIRUPDo}HVFRPHUFLDLVVHQVtYHLVRXDLQWHUUXSomR
GDV VXDV RSHUDo}HV SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H UHSXWDomR GD
&RPSDQKLD
$OpPGLVVRLQWHUUXSo}HVRXIDOKDVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDFRPR
SRU H[HPSOR QD DSXUDomR H FRQWDELOL]DomR GR IDWXUDPHQWR FDXVDGDV SRU DFLGHQWHV PDX
IXQFLRQDPHQWR RX DWRV PDOLQWHQFLRQDGRV SRGHP RFDVLRQDU LPSDFWRV QR IXQFLRQDPHQWR
FRUSRUDWLYRFRPHUFLDOHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GH IRUPD QHJDWLYD DOpP GH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D LPDJHP H FRQILDELOLGDGH GD
&RPSDQKLDMXQWRDRPHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWH UHIHULGDV LQWHUUXSo}HV RX IDOKDV SRGHP QmR HVWDU FREHUWDV SHODV DSyOLFHV GH
VHJXURV TXHD &RPSDQKLD SRVVXLFRQWUDWDGDV SDUDVHXV DWLYRV 3HUGDV QmR FREHUWDV SRUHVWHV
VHJXURV SRGHP UHVXOWDU HP SUHMXt]RV R TXH SRGHUi LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH D VXD VLWXDomR
ILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de
projetos.
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHQYROYHPDSDUWLFLSDomRHPVRFLHGDGHVTXHWrPFRPRREMHWRVRFLDO
D YHQGD GH LPyYHLV HP ORWHDPHQWRV FRPHUFLDLV H UHVLGHQFLDLV 'HQWUH RV SULQFLSDLV ULVFRV
UHODFLRQDGRVDRVSURMHWRVGHVHQYROYLGRVSHODVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDUHVVDOWDVHDGXUDomR
GRV WUkPLWHV LQWHUQRV GDV 3UHIHLWXUDV HRX GHPDLV yUJmRV FRPSHWHQWHV D QHFHVVLGDGH GH
UHJXODUL]DomRGDViUHDVGRVLPyYHLVHGHHYHQWXDLVSHQGrQFLDVDHOHVUHODFLRQDGDVDREWHQomR
GH OLFHQoDV DPELHQWDLV SRVVLELOLGDGH GH H[LJrQFLDV IRUPXODGDV SHORV yUJmRV HQYROYLGRV TXH
GHPDQGHP WHPSR SDUD VXD H[HFXomR H FXPSULPHQWR SRVVLELOLGDGH GH DOWHUDo}HV QD OHL GH
]RQHDPHQWRHRXQRSODQRGLUHWRUHVWUDWpJLFRDSOLFiYHOTXHLPSRVVLELOLWHPDVREUDVLQLFLDOPHQWH
SUHYLVWDVRFRUUrQFLDGHFXVWRVDFLPDGRRUoDGRHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGHDYDLVHRXSURFXUDo}HV
GRVSURSULHWiULRVGDViUHDVQDVTXDLVDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDGHVHQYROYHP
VHXV HPSUHHQGLPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH R QmR FXPSULPHQWR GRV SUD]RV GH HQWUHJD H
FRQFOXVmRGRVSURMHWRV7DLVULVFRVSRGHPUHVXOWDUQDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDWHUTXHDGLDQWDU
UHFXUVRVSDUDFREULUWDLVFXVWRVDFLPDGRRUoDGRHRXGHLQFRUUHUHPDWUDVRQRLQtFLRGHJHUDomR
GHUHFHLWDVGHYHQGDV7DLVIDWRUHVSRGHUHGX]LUDVWD[DVGHUHWRUQRGHGHWHUPLQDGRSURMHWRHRX
DIHWDURVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHIRUPDQHJDWLYD
O valor de mercado dos imóveis que as sociedades controladas pela Companhia mantêm
em estoque e/ou dos imóveis a serem desenvolvidos pelas controladas da Companhia e que
são objeto das parcerias assinadas pode diminuir, o que poderá impactar adversamente
resultados operacionais de suas controladas e, consequentemente, os resultados da
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Companhia.
2YDORUGHLPyYHLVTXHDVVRFLHVGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDPDQWrPHPHVWRTXHHRXGRV
LPyYHLVDVHUHPGHVHQYROYLGRVSHODVVROFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDHTXHVmRREMHWR
GDV SDUFHULDV Mi FRQWUDWDGDV HRX H TXH YHQKDP D VHU FRQWUDWDGDV SRU WDLV VRFLHGDGHV SRGHUi
YDULDU VLJQLILFDWLYDPHQWH HP FRQVHTXrQFLD GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV UHJXODWyULDV RX GH
PHUFDGR'HVVDPDQHLUDHYHQWXDOTXHGDGRYDORUGHPHUFDGRGRVLPyYHLVLPSDFWDUiWDPEpP
QRSUHoRGHYHQGDGRVLPyYHLVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOGDVFRQWURODGDVGD
&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
A impossibilidade de a Companhia levantar recursos suficientes para o financiamento dos
empreendimentos desenvolvidos por suas controladas poderá ocasionar atraso no
lançamento de novos projetos e afetar seus negócios.
2FRQWtQXRGHVHQYROYLPHQWRGHHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVSHODVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
GHPDQGDUi PRQWDQWHV VLJQLILFDWLYRV GH UHFXUVRV SDUD ILQDQFLDU VHXV LQYHVWLPHQWRV H GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRFDSLWDOGHJLUR$&RPSDQKLDSRGHUiQmRREWHUWDLVPRQWDQWHVGHUHFXUVRV
RXREWrORVHPFRQGLo}HVLQVDWLVIDWyULDV$VFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRQmRFRQVHJXLU
JHUDUIOX[RGHFDL[DVXILFLHQWHDSDUWLUGHVXDVRSHUDo}HVSDUDDWHQGHUjVVXDVH[LJrQFLDVGHFDL[D
RTXHSRGHUiLPSDFWDUVXDVUHFHLWDVHFRQVHTXHQWHPHQWHDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD$LQGDDV
QHFHVVLGDGHV GH UHFXUVRV GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR GLIHULU GH IRUPD
VXEVWDQFLDOGDVHVWLPDWLYDVGHVXDDGPLQLVWUDomRFDVRSRUH[HPSORDVYHQGDVGDVVRFLHGDGHV
FRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDQmRDWLQMDPRVQtYHLVSODQHMDGRVRXVHWLYHUTXHLQFRUUHUHPJDVWRV
LPSUHYLVWRVRXUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVSDUDPDQWHUDFRPSHWLWLYLGDGHGD&RPSDQKLDQRPHUFDGR
&DVRLVVRRFRUUDD&RPSDQKLDSRGHUiQHFHVVLWDUGHFDSLWDORXILQDQFLDPHQWRVDGLFLRQDLVDQWHV
GR SUHYLVWR RX VHU REULJDGD D DGLDU DOJXQV GH VHXV QRYRV SODQRV RX DLQGD DEULU PmR GH
RSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGReSRVVtYHOTXHIXWXURVLQVWUXPHQWRVGHHPSUpVWLPRRXILQDQFLDPHQWR
FRQWHQKDP FOiXVXODV UHVWULWLYDV SULQFLSDOPHQWH GHYLGR j UHFHQWH FULVH HFRQ{PLFD H j IDOWD GH
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHRXH[LMDPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVWHQKDPTXHGDUDWLYRV
HPJDUDQWLDGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRV$LPSRVVLELOLGDGHGHREWHUUHFXUVRVDGLFLRQDLVHPWHUPRV
VDWLVIDWyULRV SRGHUi DWUDVDU LPSHGLU D H[SDQVmR RX DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas.
$ &RPSDQKLD SRVVXL UHFHLWDV FXVWRV H GHVSHVDV GHFRUUHQWHV GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV&RQWUDWDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVSRGHPJHUDUVLWXDo}HVGHSRWHQFLDOFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHV HQWUH DV SDUWHV &DVR HVVDV VLWXDo}HV GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VH FRQILJXUHP
SRGHUiKDYHULPSDFWRQHJDWLYRSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUi YLUDFDXVDUXP
LPSDFWRDGYHUVRHPVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVEHPFRPRDVHXVDFLRQLVWDV
A incapacidade ou falha em proteger a propriedade intelectual da Companhia ou a violação,
pela Companhia, à propriedade intelectual de terceiros pode ter impactos negativos no
resultado operacional da Companhia.
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2VXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHHPSDUWHGHVXDFDSDFLGDGHGHSURWHJHUHSUHVHUYDURVDWLYRV
SDVVtYHLV GH SURWHomR SRU LQVWLWXWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO SUHYLVWRV SHODV OHLV EUDVLOHLUDV
LQFOXLQGRPDUFDVUHJLVWUDGDVSDWHQWHVHVRIWZDUHV HGHWLGRVSRUHODHRXSRUVXDVFRQWURODGDV
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH DV PDUFDV GHWLGDV SRU HOD H VXDV FRQWURODGDV VmR DWLYRV YDOLRVRV H
LPSRUWDQWHV SDUD VHX VXFHVVR H TXH SUREOHPDV UHODFLRQDGRV D SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO SRGHP
DIHWiODVLJQLILFDWLYDPHQWH(YHQWRVFRPRRLQGHIHULPHQWRGHILQLWLYRGHVHXVSHGLGRVGHUHJLVWURGH
PDUFDSHUDQWHR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ RXVRVHPDXWRUL]DomRRX
RXWUDDSURSULDomRLQGHYLGDGDVPDUFDVUHJLVWUDGDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVSRGHP
GLPLQXLURYDORUGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVRXVXDUHSXWDomRGHPRGRTXH
D&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHULPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
&DVRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRORJUHPr[LWRHPREWHURVUHJLVWURVSHQGHQWHVEHP
FRPRSURWHJHUDGHTXDGDPHQWHVHXVDWLYRVLQWDQJtYHLVWDOHYHQWRSRGHUiJHUDULPSDFWRVDGYHUVRV
UHOHYDQWHV QRV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH]
UHSXWDomRHRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHWHUFHLURVSRGHPDOHJDUTXHRVSURGXWRVRXVHUYLoRVSUHVWDGRVSHODVFRQWURODGDV
GD &RPSDQKLD YLRODP VHXV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO 4XDOTXHU GLVSXWD RX OLWtJLR
UHODFLRQDGRDDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHVHURQHURVRHGHPRUDGRGHYLGRjLQFHUWH]D
GHOLWtJLRVVREUHRDVVXQWR
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
(PIRLVDQFLRQDGDD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ±³/*3'´ TXH
UHJXOD DV SUiWLFDV UHODFLRQDGDV DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV TXH DQWHV HUDP WUDWDGDV GH
PDQHLUDHVSDUVDHVHWRULDOQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
$/*3'HVWDEHOHFHXPQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLV H SUHYr HQWUH RXWURV RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV DV EDVHV OHJDLV
DSOLFiYHLV j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV RV UHTXLVLWRV SDUD REWHQomR GH FRQVHQWLPHQWR DV
REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD H YD]DPHQWRV H D WUDQVIHUrQFLDV H
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRSUHYrVDQo}HVSDUDRGHVFXPSULPHQWRGHVXDV
GLVSRVLo}HV TXH YDULDP GH XPD VLPSOHV DGYHUWrQFLD H GHWHUPLQDomR GD H[FOXVmR GRV GDGRV
SHVVRDLVWUDWDGRVGHIRUPDLUUHJXODUjLPSRVLomRGHPXOWDRXSURLELomRGRWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLV$OHLDLQGDDXWRUL]DDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ 
DXWRULGDGHJDUDQWLGRUDGDREVHUYkQFLDGDVQRUPDVVREUHSURWHomRGHGDGRV
$SyVPXLWDVGLVFXVV}HVD/*3'HQWURXHPYLJRUHPHPVHWHPEURGH$DSOLFDELOLGDGH
GDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'IRLDGLDGDSDUDRGLDGHDJRVWRGH
QRVWHUPRVGD/HLQ
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,QGHSHQGHQWHPHQWH GD DSOLFDELOLGDGH GDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV R GHVFXPSULPHQWR GH
TXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHPFRPRULVFRVDSDUWLUGDVXDHQWUDGDHPYLJRU L D
SURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRVGHFRUUHQWHV
GHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVWDPEpPQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUH
SURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVD
GR&RQVXPLGRUHQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]
TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGR
&RP D HQWUDGD HP YLJRU GDV VDQo}HV FDVR D &RPSDQKLD QmR HVWHMD HP FRQIRUPLGDGH FRP D
/*3'HODHVXDVVXEVLGLiULDVSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVjVVDQo}HVGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYD
GH DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH EORTXHLR WHPSRUiULR HRX HOLPLQDomR GH
GDGRVSHVVRDLVHPXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLO
QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH 5 SRU
LQIUDomREHPFRPRPXOWDGLiULDREVHUYDGRROLPLWHJOREDOPHQFLRQDGRDVVLPFRPRVXVSHQVmR
SDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHjLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH
VHLV PHVHVSURUURJiYHLVDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRVXVSHQVmRGRH[HUFtFLR
GDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH
 VHLV  PHVHV SURUURJiYHO SRU LJXDO SHUtRGR HRX SURLELomR SDUFLDO RX WRWDO GR H[HUFtFLR GH
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYRV FDXVDGRV SRU HOD H VHU FRQVLGHUDGD VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRU GDQRV PDWHULDLV
PRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVFDXVDGRVSRUVXDVVXEVLGLiULDVGHYLGRDR QmR FXPSULPHQWR GDV
REULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOSRGHPDFDUUHWDUPXOWDVHOHYDGDVGLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUD
RPHUFDGRHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDEDVHHDWpDVXVSHQVmRGHVXDVDWLYLGDGHVRTXH
SRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVXDUHSXWDomRHVHXVUHVXOWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGH
VXDVDo}HV
As sociedades controladas pela Companhia podem não ser capazes de renovar ou manter
os contratos de locação dos estandes de vendas ou de outros imóveis por elas ocupados.
$/HLQGHGHRXWXEURGHTXHWUDWDGDORFDomRGHLPyYHLVXUEDQRVGLVS}HTXHR
ORFDWiULR WHUi GLUHLWR j UHQRYDomR FRPSXOVyULD GR FRQWUDWR GHVGH TXH FXPXODWLYDPHQWH L  R
FRQWUDWRWHQKDVLGRFHOHEUDGRSRUHVFULWRHFRPSUD]RGHWHUPLQDGR LL RSUD]RGRFRQWUDWRVHMD
GHQRPtQLPR FLQFR DQRVLQLQWHUUXSWRVVHQGRDGPLWLGDDVRPDWyULDGHSUD]RVFRQWUDWXDLV LLL 
RORFDWiULRHVWHMDH[SORUDQGRVXDDWLYLGDGHQRPHVPRUDPRSHORSUD]RPtQLPRHLQLQWHUUXSWRGH
 WUrV DQRVH LY DMXt]HDomRUHQRYDWyULDQRSUD]RGHFDGHQFLDOGH XP DQRD VHLV PHVHV
DQWHULRUjGDWDGRWpUPLQRGRSUD]RGRFRQWUDWRGHORFDomRHPYLJRU

$VVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHUHQRYDURVFRQWUDWRVGH
ORFDomRGHVXDVORMDVFRQFHLWRRXGHRXWURVLPyYHLVSRUHODRFXSDGRVVHQmRDSUHVHQWDUDDomR
UHQRYDWyULDQRSUD]RRXVHQmRVDWLVIL]HUDVFRQGLo}HVDFLPDHOHQFDGDV
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$LQGD VH R LPyYHO ORFDGR IRU DOLHQDGR D WHUFHLURV GXUDQWH D YLJrQFLD GR SUD]R FRQWUDWXDO R
DGTXLUHQWH QmR HVWDUi REULJDGR D UHVSHLWDU RV WHUPRV H FRQGLo}HV GD ORFDomR VDOYR VH
FXPXODWLYDPHQWH L  D ORFDomR IRU SRU SUD]R GHWHUPLQDGR LL  FRQVWDU QR FRQWUDWR FOiXVXOD GH
YLJrQFLDGDORFDomRHPFDVRGHDOLHQDomRGRLPyYHOH LLL RFRQWUDWRHVWLYHUUHJLVWUDGRQR&DUWyULR
GH5HJLVWURGH,PyYHLVFRPSHWHQWH&DVRHVWHVUHTXLVLWRVQmRVHMDPSUHHQFKLGRVRDGTXLUHQWH
SRGHUiVROLFLWDUDGHVRFXSDomRGRLPyYHOORFDGRDRORFDWiULRQRSUD]RGHDWp QRYHQWD GLDV
FRQWDGRVGRUHFHELPHQWRSHORORFDWiULRGHQRWLILFDomRQHVVHVHQWLGR

$GLFLRQDOPHQWHQDKLSyWHVHGHRLPyYHOORFDGRVHUFRORFDGRjYHQGDGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLD
GDORFDomRRORFDWiULRWHUiGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULORHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRP
WHUFHLURV PHGLDQWH QRWLILFDomR HQYLDGD SHOR ORFDGRU FRQFHGHQGR SUD]R GH  WULQWD  GLDV SDUD
H[HUFHURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD&DVRRORFDWiULRQmRRH[HUoDRLPyYHOORFDGRSRGHUiVHUDOLHQDGR
DR WHUFHLUR 2 ORFDWiULR FXMR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QmR IRU UHVSHLWDGR SRGHUi DGTXLULU R LPyYHO
ORFDGRPHGLDQWHGHSyVLWRMXGLFLDOGRSUHoRGHDTXLVLomRHGHRXWUDVGHVSHVDVGHWUDQVIHUrQFLD
SHUWLQHQWHVGHVGHTXHUHTXHLUDDDGMXGLFDomRGRLPyYHOQRSUD]RGH VHLV PHVHVDSyVRUHJLVWUR
GD UHVSHFWLYD HVFULWXUD HP QRPH GR WHUFHLUR DGTXLUHQWH QR &DUWyULR GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV
FRPSHWHQWHHGHVGHTXHRFRQWUDWRGHORFDomRWHQKDVLGRDYHUEDGRQDPDWUtFXODGRLPyYHOORFDGR
SHORPHQRV WULQWD GLDVDQWHVGDDOLHQDomRHPTXHVWmR&DVRRFRQWUDWRGHORFDomRQmRHVWHMD
DYHUEDGRRORFDWiULRSRGHUiDSHQDVUHLYLQGLFDUGRORFDGRUXPDLQGHQL]DomRSRUSHUGDVHGDQRV

$OpPGLVVRVHGHFLGLUGHVRFXSDUTXDOTXHUXPGRVLPyYHLVORFDGRVDQWHVGRILPGRSUD]RFRQWUDWXDO
GDORFDomRDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUREULJDGDVDSDJDUXPDPXOWD
FRQWUDWXDODRSURSULHWiULRFRPRFRQVHTXrQFLDGDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRGHORFDomR2V
YDORUHVHQYROYLGRVHPWDLVPXOWDVHVXDHYHQWXDOTXDQWLGDGHSRGHULDQRWRWDODIHWDUDGYHUVDPHQWH
D&RPSDQKLD

3RUILPFDVRH[LVWDPFRQWUDWRVGHORFDomRYLJHQWHVSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRHPUD]mRGRWpUPLQR
GRSUD]RORFDWtFLRVHPDGHYLGDRFXSDomRGRLPyYHOSHODVRFLHGDGHFRQWURODGDSHOD&RPSDQKLD
SRGHUiDFDUUHWDUDQHFHVVLGDGHGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOFDVRQmRKDMDDFRUGRSDUDUHQRYDomR
GR UHVSHFWLYR SUD]R ORFDWtFLR 2V FRQWUDWRV YLJHQWHV SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR SRGHP VHU
UHVFLQGLGRVDTXDOTXHUPRPHQWRSRUTXDOTXHUGDVSDUWHVFRQWUDWDQWHVPHGLDQWHQRWLILFDomRFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH WULQWD GLDV

Incapacidade de identificar e/ou corrigir falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de
controles poderá expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderia
afetar adversamente seus negócios.

2V VLVWHPDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU
VXILFLHQWHVHRXWRWDOPHQWHHILFD]HVSDUDGHWHFWDUSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV&RPR
SDUWHGRSURFHVVRGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRUDPLGHQWLILFDGDVGHILFLHQFLDVVLJQLILFDWLYDVGH
FRQWUROHV LQWHUQRV 1mR Ki JDUDQWLDV GH TXH D &RPSDQKLD FRQVHJXLUi VDQDU HVVDV GHILFLrQFLDV
VLJQLILFDWLYDVHTXHVHXVHVIRUoRVGHUHPHGLDomRVHUmREHPVXFHGLGRV$&RPSDQKLDSRGHQmR
FRQVHJXLULPSOHPHQWDUDVFRUUHo}HVQHFHVViULDV$OpPGLVVRQmRKiFRPRDVVHJXUDUTXHQmR
VHUmR LGHQWLILFDGDV RXWUDV GHILFLrQFLDV RX GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
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&RPSDQKLD 6H RV VLVWHPDV H FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD QmR HVWLYHUHP RSHUDQGR GH
PDQHLUD HIHWLYD D &RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH UHSRUWDU VHXV UHVXOWDGRV GH PDQHLUD
SUHFLVD RX GH SUHYHQLU D RFRUUrQFLD GH SUiWLFDV LQDSURSULDGDV HUURV RX IUDXGHV $ IDOKD RX D
LQHILFLrQFLDQRVVLVWHPDVSROtWLFDVRXFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDSRGHUiFDXVDUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVUHVXOWDGRV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRWHPDYLGH6HomR G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E
5LVFRVUHODFLRQDGRVDRFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os
interesses dos seus demais acionistas.
2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV WrP R SRGHU GH HOHJHU D PDLRULD GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H GH WRPDU GHFLV}HV HP WRGRV RV SRVWRVFKDYH TXH UHTXHUHP DSURYDomR GRV
DFLRQLVWDVWDLVFRPRUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHYHQGDVGHDWLYRV2V
LQWHUHVVHVGRVDWXDLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLV
DFLRQLVWDV'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVWrPRSRGHU
GHHOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[HUFHURFRQWUROHJHUDOVREUHD
DGPLQLVWUDomR GHWHUPLQDU VXDV SROtWLFDV YHQGHU RX GH DOJXPD IRUPD WUDQVIHULU Do}HV TXH
UHSUHVHQWHPRVHXFRQWUROHSRUHOHGHWLGDVHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDOTXHUGHOLEHUDomRGH
VHXVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVYHQGD
GHWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVDWLYRVDVVLPFRPRGHWHUPLQDUDGLVWULEXLomRHSDJDPHQWR
GHTXDLVTXHUGLYLGHQGRVIXWXURV

2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV
SDUFHULDV EXVFD GH ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV
LQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVHFDXVDUXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

F
5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
detentores de suas ações.
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RVHSDVVLYRV
RXUHWLGRGHDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFDVRHPTXHQmRHVWDUiGLVSRQtYHOSDUD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR 2 &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRGHUi GHWHUPLQDU D QmR GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DRV VHXV
DFLRQLVWDV HP XP GHWHUPLQDGR DQR ILVFDO VH D &RPSDQKLD QmR WLYHU OXFUR RX UHVHUYDV OtTXLGDV
GLVSRQtYHLV RX VH D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV IRU GHVDFRQVHOKiYHO RX LQFRPSDWtYHO FRP VXD
VLWXDomR ILQDQFHLUD QR PRPHQWR 1RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR IRUDP UHDOL]DGDV
GLVWULEXLo}HVGHGLYLGHQGRVHPUD]mRGRVSUHMXt]RVYHULILFDGRVSHOD&RPSDQKLD$OpPGLVVRHP
GHMXQKRGHD&RPSDQKLDSRVVXLDSUHMXt]RDFXPXODGRGHDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HV
RTXHSRGHUiDFDUUHWDUSUD]RFRQVLGHUiYHOSDUDUHDOL]DomRGHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXMXURV
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VREUHFDSLWDOSUySULRDRVDFLRQLVWDVXPDYH]TXHHYHQWXDLVOXFURVGD&RPSDQKLDVHUmRDEVRUYLGRV
SRUWDLVSUHMXt]RV
3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWHVRERSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOSRGHUiVHU
UHYLVWDHWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDU D VHU WULEXWDGRV
HRX QR FDVR GRV MXURV VREUHFDSLWDO SUySULRWHU VXD WULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXURLPSDFWDQGR
RYDORUOtTXLGRDVHUUHFHELGRSHORVDFLRQLVWDVDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
A Companhia poderá vir a obter capital adicional no futuro por meio da emissão de valores
mobiliários, o que poderá resultar numa diluição da participação dos seus acionistas no
capital social da Companhia
$&RPSDQKLDSRGHUiSUHFLVDUFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURSRUPHLRGHHPLVV}HVS~EOLFDV
RXSULYDGDVGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSDUDILQDQFLDUVXDVLQLFLDWLYDV
GHFUHVFLPHQWR'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXDOTXHUFDSWDomRGHUHFXUVRV
SRUPHLRGDGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHVHU
UHDOL]DGDVHPRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDRVVHXVDFLRQLVWDVRTXHSRGHFRQVHTXHQWHPHQWHUHVXOWDU
QDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGHVWHVLQYHVWLGRUHVQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD1DKLSyWHVHGH
ILQDQFLDPHQWRVS~EOLFRVRXSULYDGRVQmRHVWDUHPGLVSRQtYHLVRXFDVRDVVLPGHFLGDPRVDFLRQLVWDV
WDLVUHFXUVRVDGLFLRQDLVSRGHUmRVHUREWLGRVSRUPHLRGHDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRSRUPHLRGHDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSRGHUi
GLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRFDSLWDOVRFLDO

G
5LVFRVUHODFLRQDGRVjVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLD

Os resultados da Companhia dependem dos resultados de suas controladas e coligadas, os
quais a Companhia não pode assegurar que serão disponibilizados.
$&RPSDQKLDFRQWURODRXSDUWLFLSDGRFDSLWDOGHGLYHUVDVRXWUDVVRFLHGDGHVGRVHWRULPRELOLiULR$
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVHGHSDJDUGLYLGHQGRVDRV
VHXVDFLRQLVWDVGHSHQGHGRIOX[RGHFDL[DHGRVOXFURVGHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV6XDV
VRFLHGDGHVGHSURSyVLWRHVSHFtILFRSRGHPSDJDUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRDSHQDV
VH WRGDV DV VXDV REULJDo}HV WHQKDP VLGR LQWHJUDOPHQWH SDJDV LQFOXLQGR D HQWUHJD GR
HPSUHHQGLPHQWR RX RV VyFLRV WHQKDP GHFLGLGR GH RXWUD IRUPD 1mR Ki JDUDQWLD GH TXH WDLV
UHFXUVRVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVSDUDD&RPSDQKLDRXTXHVHUmRVXILFLHQWHVSDUDRFXPSULPHQWR
GHVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVHSDUDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV
$&RPSDQKLDSRVVXLGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
6$ DSyV FRQWULEXLomR GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV GH WDO FRQWURODGD j &RPSDQKLD FRQIRUPH
$VVHPEOpLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHP&RPRVHWUDWDGHSDUWLFLSDomRUHOHYDQWH
TXDOTXHUULVFRUHODFLRQDGRj$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$HVXDVRSHUDo}HVSRGHRFDVLRQDUXPHIHLWR
DGYHUVRQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQDSHUIRUPDQFHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD(PYLUWXGHGLVVR
RVSULQFLSDLVULVFRVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$IRUDPH[SRVWRVQRLWHP³D´UHWUR
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A associação da Companhia ou suas controladas com outras entidades em SPEs pode
trazer riscos financeiros e comerciais adicionais, que podem afetar os negócios e o valor
das ações da Companhia.
$&RPSDQKLDLQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXL63(VFRPRXWUDVHQWLGDGHV
GH GHVHQYROYLPHQWR LPRELOLiULR SDUD FRQGX]LU DOJXQV GH VHXV HPSUHHQGLPHQWRV 2V ULVFRV
LQHUHQWHVjSDUWLFLSDomRGHVXDVFRQWURODGDVHP63(VLQFOXHPSRWHQFLDOIDOrQFLDGRVVyFLRVGDV
63(VHRXDH[LVWrQFLDGHLQWHUHVVHVHFRQ{PLFRVRXFRPHUFLDLVGLYHUJHQWHVRXLQFRPSDWtYHLVFRP
RVGD&RPSDQKLD&DVRXPVyFLRHPGHWHUPLQDGD63(QmRFXPSUDFRPVXDVREULJDo}HVSHUDQWH
D63(RXILTXHILQDQFHLUDPHQWHLPSRVVLELOLWDGRGHDUFDUFRPVXDSDUFHODGRVDSRUWHVGHFDSLWDO
QHFHVViULRV D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV SRGHP VHUREULJDGDV DHIHWXDU LQYHVWLPHQWRV
DGLFLRQDLVHDSUHVWDUVHUYLoRVDGLFLRQDLVSDUDFRPSHQVDUDIDOWDGHDSRUWHSHOR V RXWUR V VyFLR V 
QD63((VVDSDUWLFLSDomRDGLFLRQDODFDUUHWDUiDXPHQWRQDQRVVDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQD63(
DXPHQWDQGR DVVLP D H[SRVLomR GD &RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV DRV ULVFRV LQHUHQWHV
jTXHOD 63( $LQGD VHJXQGR D OHJLVODomR EUDVLOHLUD RV VyFLRV GH XPD 63( SRGHUmR VHU
UHVSRQViYHLVSRUFHUWDVREULJDo}HVGD63(LQFOXLQGRREULJDo}HVILVFDLVWUDEDOKLVWDVGHSURWHomR
DRPHLRDPELHQWHHDRFRQVXPLGRU(YHQWXDOFRQGHQDomRGD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGHVVDV
REULJDo}HV SRGHUi LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H YDORU GDV Do}HV GD
&RPSDQKLD
Eventual processo de liquidação da Companhia ou de suas subsidiárias pode ser conduzido
em bases consolidadas.
2MXGLFLiULREUDVLOHLURRXRVFUHGRUHVGD&RPSDQKLDHRXGHHPSUHVDVGHVHXJUXSRHFRQ{PLFR
SRGHPGHWHUPLQDUDFRQGXomRGHHYHQWXDOSURFHVVRGHOLTXLGDomRGD&RPSDQKLDHRXHPSUHVD
GH VHX JUXSR HFRQ{PLFR FRPR VH IRVVHP XPD ~QLFD VRFLHGDGH 7HRULD GD &RQVROLGDomR
6XEVWDQFLDO &DVRLVVRDFRQWHoDRVDFLRQLVWDVSRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHLPSDFWDGRVSHODSHUGD
GHYDORUGD&RPSDQKLDHPFDVRGHGHVWLQDomRGHVHXSDWULP{QLRSDUDSDJDPHQWRGRVFUHGRUHV
GHRXWUDVHPSUHVDVGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLD
2VULVFRVUHODFLRQDGRVjVFRQWURODGDVHFROLJDGDVVmRRVPHVPRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

H

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD


A Companhia pode ser responsável por obrigações ambientais, fiscais, trabalhistas e
previdenciárias de fornecedores ou prestadores de serviços.
'HDFRUGRFRPDVOHLVEUDVLOHLUDVVHIRUQHFHGRUHVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRV QmR
FXPSULUHP VXDV REULJDo}HV QRV WHUPRV GDV OHLV WULEXWiULDV WUDEDOKLVWDV DPELHQWDLV H
SUHYLGHQFLiULDVD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDVROLGDULDPHQWHSRUWDOGHVFXPSULPHQWR
UHVXOWDQGR HP PXOWDV H RXWUDV SHQDOLGDGHV TXH SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD PDWHULDO H
DGYHUVDPHQWH$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRU OHV}HV FRUSRUDLV RX PRUWH
GHQWURGHVXDVLQVWDODo}HVGHIXQFLRQiULRVGHWHUFHLURVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVXD
UHSXWDomRHVHXVQHJyFLRV
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Aumentos no custo dos prestadores de serviço podem elevar o custo dos empreendimentos
e reduzir os lucros da Companhia.
2 FXVWR GRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV SRGH VRIUHU DXPHQWRV HP YDORUHV VXSHULRUHVjTXHOHV
DSXUDGRV SHORV tQGLFHV GH UHDMXVWDPHQWR GRV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV LQFOXVLYH HP YLUWXGH GD
RFRUUrQFLD GH DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR WULEXWiULD H WUDEDOKLVWD FRP D DOWHUDomR GH DOtTXRWDV GH
LPSRVWRV RX FULDomR GH QRYRV WULEXWRV OHYDQGR j SHUGD GH PDUJHQV GH UHQWDELOLGDGH QRV
HPSUHHQGLPHQWRV HP TXH LVVR RFRUUHU R TXH SRGH DIHWDU PDWHULDOPHQWH RV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD
A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis solidários pelos danos
ambientais causados por seus fornecedores e parceiros/sócios.
1DHVIHUDFLYLORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDHVROLGiULD,VWRVLJQLILFD
TXHDREULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDSRGHUiDIHWDUDWRGRVDTXHOHVTXHGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWH FRQWULEXtUDP SDUD D RFRUUrQFLD GR GDQR DPELHQWDO LQFOXLQGR HYHQWXDLV SDUFHLURV
HRX VyFLRV  LQGHSHQGHQWHPHQWH GD FRPSURYDomR GH FXOSD GRV DJHQWHV R TXH SRGHUi DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVHDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

$LQGDDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDSURFHGHUDTXDOTXHULQWHUYHQomRQRVHPSUHHQGLPHQWRVH
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD WDLV FRPR JHUHQFLDPHQWR GH iUHDV FRQWDPLQDGDV VXSUHVVmR GH
YHJHWDomRFRQVWUXo}HVRXGLVSRVLomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRH[LPHDUHVSRQVDELOLGDGHGD
&RPSDQKLDSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHODFRQWUDWDGD&DVRD&RPSDQKLDVHMD
UHVSRQVDELOL]DGDSRUHVVHVHYHQWXDLVGDQRVVHXVUHVXOWDGRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

I
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV&OLHQWHV

A Companhia pode estar sujeita a riscos normalmente associados à concessão de
financiamento.
$V VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD SRGHP YLU D FRQFHGHU ILQDQFLDPHQWRV DRV
FRPSUDGRUHVGRVLPyYHLVGRVVHXVHPSUHHQGLPHQWRVEDVHDGRVQRVWHUPRVGHFRQWUDWRVGHYHQGD
D SUD]R &RQVHTXHQWHPHQWH FDVR R IDoD DV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD H D
&RPSDQKLDHVWDUmRVXMHLWDVDRVULVFRVLQHUHQWHVDHVWHQHJyFLRLQFOXLQGRRULVFRGHLQDGLPSOrQFLD
GRSULQFLSDOHMXURVRULVFRGHDXPHQWRGRFXVWRGRVUHFXUVRVSRUHODFDSWDGRVHULVFRGRDXPHQWR
GDLQIODomR&DVRKDMDXPFUHVFLPHQWRQRQ~PHURGHFOLHQWHVLQDGLPSOHQWHVHRXDXPHQWRQRV
FXVWRV GH FDSWDomR GH UHFXUVRV D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV GDV
VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD SRGHULDP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV R TXH
FRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDULDDGYHUVDPHQWHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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As sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente, estão sujeitas a riscos
associados a distratos pleiteados pelos adquirentes dos lotes comercializados pela
Companhia.
'DGR TXH DV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD YHQGHP RV LPyYHLV D SUD]R SDUD VHXV
FOLHQWHVDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDLQFRUUHPRULVFRGHHVWHVQmRWHUHPPDLVFRQGLo}HVGH
KRQUDUFRPVHXVFRPSURPLVVRVDSUD]ROHYDQGRDLQDGLPSOrQFLDHSRWHQFLDLVGLVWUDWRV
3RUFRQVHTXrQFLDGRVGLVWUDWRVDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD L GHYHUmRGHYROYHU
DRFOLHQWHSHUFHQWXDOGRYDORUUHFHELGRGRFRQWUDWRGHYHQGDHVWRUQDQGRDUHFHLWDDSURSULDGDGHVWH
FRQWUDWREHPFRPRRFXVWRDVVRFLDGRDRORWHYHQGLGR LL GHYHUmRUHFRQKHFHUEDL[DGRVDOGRD
UHFHEHUGRFRQWUDWRGLVWUDWDGRH LLL GHYHUmRUHJLVWUDURORWHGLVWUDWDGRHPVHXHVWRTXH7DLVHIHLWRV
SRGHUmRLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHDJHUDomRGHFDL[DGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
SUHMXGLFDQGRDUHQWDELOLGDGHHRQtYHOGHOXFURGD&RPSDQKLD

J

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXD


A Companhia e suas controladas estão expostas a riscos associados à construção e venda
de imóveis.
$VVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDVHGHGLFDPjYHQGDGHHPSUHHQGLPHQWRVUHVLGHQFLDLV
HFRPHUFLDLVHSUHWHQGHPFRQWLQXDUGHVHQYROYHQGRWDLVDWLYLGDGHV$OpPGRVULVFRVTXHDIHWDP
GHPRGRJHUDORPHUFDGRLPRELOLiULRWDLVFRPRLQWHUUXSo}HVGHVXSULPHQWRVHYRODWLOLGDGHGRSUHoR
GRVPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVGHFRQVWUXomRPXGDQoDVQDRIHUWDHSURFXUDGHHPSUHHQGLPHQWRV
HPFHUWDVUHJL}HVJUHYHVHVFDVVH]GHPmRGHREUDTXDOLILFDGDHUHJXODPHQWRVDPELHQWDLVHGH
]RQHDPHQWRDVDWLYLGDGHVGDV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLDVmRHVSHFLILFDPHQWHDIHWDGDVSHORV
VHJXLQWHVULVFRV


DFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDGR%UDVLOTXHSRGHSUHMXGLFDURFUHVFLPHQWRGRVHWRULPRELOLiULR
FRPRXPWRGRDWUDYpVGDGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDIOXWXDomRGDPRHGDHLQVWDELOLGDGHSROtWLFD
DOpPGHRXWURVIDWRUHV

R ULVFR GH YDULDo}HV QD WD[D GH MXURV UHODWLYR DRV ULVFRV GH PDUJHP GHFRUUHQWHV GH
UHGXo}HVQDWD[DRXGHFXVWRVGHILQDQFLDPHQWRGHFRUUHQWHVGHDXPHQWRVQDWD[DGHMXURVSRGHP
SUHMXGLFDURFUHVFLPHQWRHHVWDELOLGDGHGRVHWRU

D&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVSRGHPVHULPSHGLGDVQRIXWXURHPGHFRUUrQFLDGHQRYD
UHJXODPHQWDomR RX GH FRQGLo}HV GH PHUFDGR GH FRUULJLU PRQHWDULDPHQWH VHXV UHFHEtYHLV GH
DFRUGR FRP FHUWDV WD[DV GH LQIODomR FRQIRUPH DWXDOPHQWH SHUPLWLGR R TXH SRGHULD WRUQDU XP
SURMHWRLQYLiYHOILQDQFHLUDRXHFRQRPLFDPHQWH

RJUDXGHLQWHUHVVHGRVFRPSUDGRUHVHPXPQRYRSURMHWRODQoDGRRXRSUHoRGHYHQGDSRU
XQLGDGHQHFHVViULRSDUDFRPHUFLDOL]DUWRGRVRVORWHVGHGHWHUPLQDGRHPSUHHQGLPHQWRSRGHILFDU
DEDL[RGRHVSHUDGRID]HQGRFRPTXHRSURMHWRVHWRUQHPHQRVOXFUDWLYRGRTXHRHVSHUDGR

R JUDX GH GHVLQWHUHVVH RX LPSRVVLELOLGDGH GRV FRPSUDGRUHV HP PDQWHU D DTXLVLomR GD
XQLGDGH HP IXQomR GH GHVHPSUHJR SUREOHPDV SHVVRDLV GH VD~GH DOWHUDomR GH HVWDGR FLYLO
DOWHUDomR GH SUHoR GH LPyYHLV GD FRQFRUUrQFLD QD PHVPD UHJLmR SRGH OHYDURSURMHWR D SHUGHU
TXDQWLGDGHVLJQLILFDWLYDGHYHQGDVID]HQGRFRPTXHRSURMHWRJHUHTXDQWLGDGHPHQRUGHFDL[DGR
TXHRHVSHUDGR$GLFLRQDOPHQWHRULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRjLQDGLPSOrQFLDGRVFRQVXPLGRUHV
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DRILQDQFLDPHQWRGRVLPyYHLVSRGHUHSUHVHQWDUSRWHQFLDOSUHMXt]RILQDQFHLURDRSURMHWR
QDKLSyWHVHGHIDOrQFLDRXGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVVLJQLILFDWLYDVGHXPDJUDQGHFRPSDQKLD
GRVHWRULPRELOLiULRRVHWRUFRPRXPWRGRSRGHVHUSUHMXGLFDGRRTXHSRGHULDFDXVDUXPDUHGXomR
GDFRQILDQoDGRVFOLHQWHVHPRXWUDVFRPSDQKLDVTXHDWXDPQRVHWRU

D&RPSDQKLDpDIHWDGDSHODVFRQGLo}HVGRPHUFDGRLPRELOLiULRORFDORXUHJLRQDOWDLVFRPR
R H[FHVVR GH RIHUWD GH LPyYHLV D HVFDVVH] GH WHUUHQRV HP FHUWDV UHJL}HV RX R DXPHQWR
VLJQLILFDWLYRGRVFXVWRVGHFRQVWUXomRHGRVFXVWRVSDUDFHOHEUDomRGHSDUFHULDVFRPWHUUHQHLURV

RULVFRGHFRPSUDGRUHVWHUHPXPDSHUFHSomRQHJDWLYDTXDQWRjVHJXUDQoDFRQYHQLrQFLD
HDWUDWLYLGDGHGRVHPSUHHQGLPHQWRVGHVHQYROYLGRVSHODVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDHGDViUHDV
RQGHHVWmRORFDOL]DGDV

DVPDUJHQVGHOXFURGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGDVHPIXQomRGHDXPHQWRQRVFXVWRV
RSHUDFLRQDLVGHVXDVFRQWURODGDVLQFOXLQGRLQYHVWLPHQWRVSUrPLRVGHVHJXURWULEXWRVLPRELOLiULRV
HPJHUDOHWDULIDVS~EOLFDVH

DFRQVWUXomRHDYHQGDGDVXQLGDGHVGRVHPSUHHQGLPHQWRVSRGHPQmRVHUFRQFOXtGDV
GHQWUR GR FURQRJUDPD DFDUUHWDQGR XP DXPHQWR GRV FXVWRV GH FRQVWUXomR RX D UHVFLVmR GRV
FRQWUDWRVGHYHQGD

$RFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGRVULVFRVDFLPDSRGHFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDFRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV



O descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação das receitas das controladas da
Companhia e as taxas utilizadas para a indexação das despesas das controladas poderá
impactar negativamente a situação financeira das controladas da Companhia e,
consequentemente, os resultados da Companhia.
$PDLRUSDUWHGDVUHFHLWDVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDGHFRUUHGDVYHQGDVGDVXQLGDGHVGRV
HPSUHHQGLPHQWRVTXHODQoDPRVTXHVmRUHDMXVWDGDVSUHGRPLQDQWHPHQWHSHORËQGLFH*HUDOGH
3UHoRVGR0HUFDGR ,*30 RXËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR ,3&$ $PDLRU
SDUFHOD GDV GHVSHVDV GDV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD TXH HVWi UHODFLRQDGD j DWLYLGDGH GH
FRQVWUXomRpUHDMXVWDGDSHORËQGLFH1DFLRQDOGH&XVWRGD&RQVWUXomRGR0HUFDGR ,1&& &DVR
QRIXWXURKDMDRGHVEDODQFHDPHQWRHQWUHHVWHVtQGLFHVHFRQVHTXHQWHPHQWHQmRVHMDSRVVtYHO
TXH D &RPSDQKLD UHDMXVWH DV VXDV UHFHLWDV QD SURSRUomR GR UHDMXVWH H[SHULPHQWDGR SRU VXDV
GHVSHVDV D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU
SUHMXGLFDGRV
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Companhia pode perder sua posição
no mercado em certas circunstâncias.
2VHWRULPRELOLiULRQR%UDVLOpDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRHIUDJPHQWDGRQmRH[LVWLQGRJUDQGHVEDUUHLUDV
TXHUHVWULQMDPRLQJUHVVRGHQRYRVFRQFRUUHQWHVQRPHUFDGR2VSULQFLSDLVIDWRUHVFRPSHWLWLYRVQR
VHWRULQFOXHPGLVSRQLELOLGDGHHORFDOL]DomRGHWHUUHQRVSUHoRVILQDQFLDPHQWRSURMHWRVTXDOLGDGH
UHSXWDomR H SDUFHULDV FRP SURSULHWiULRV GRV WHUUHQRV 'HVWD IRUPD XPD VpULH GH HPSUHVDV
FRQFRUUHPFRP D &RPSDQKLD QD EXVFD GHSRWHQFLDLV FRPSUDGRUHV GH VHXV HPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRV
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$GHPDLVDOJXQVGRVFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWHUDFHVVRDUHFXUVRVILQDQFHLURVHP
PHOKRUHVFRQGLo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHHVWDEHOHFHUXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOPDLVDGHTXDGD
jVSUHVV}HVGHPHUFDGRSULQFLSDOPHQWHHPSHUtRGRVGHLQVWDELOLGDGHQRPHUFDGRLPRELOLiULR
1D PHGLGD HP TXH XP RX PDLV GRV FRQFRUUHQWHV GD &RPSDQKLD LQLFLHP XPD FDPSDQKD GH
marketing RXYHQGDEHPVXFHGLGDHHPGHFRUUrQFLDGLVVRVXDVYHQGDVDXPHQWHPGHPDQHLUD
VLJQLILFDWLYDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSRGHPYLUDVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWH6HD&RPSDQKLD
QmRSXGHUUHVSRQGHUjVPXGDQoDVQDVFRQGLo}HVGRPHUFDGRFRPDUDSLGH]HHILFiFLDGHVHXV
FRQFRUUHQWHVRXFRPSHWLUHIHWLYDPHQWHSHODFHOHEUDomRGHSDUFHULDVFRPWHUUHQHLURVHRXDGTXLULU
RXWURVIDWRUHVGHSURGXomRVHXVQHJyFLRVHVXDVLWXDomRILQDQFHLUDVHUmRDIHWDGRVDGYHUVDPHQWH
A alteração das condições de mercado poderá prejudicar a capacidade das controladas da
Companhia de vender as unidades de seus empreendimentos imobiliários pelos preços
previstos, o que poderia reduzir as margens de lucro das controladas da Companhia e,
consequentemente, afetar adversamente a Companhia.
'HYLGRjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHUHJLVWURVHDXWRUL]Do}HVSDUDFRQVWUXomRH[LVWHXPLQWHUYDOR
HQWUH D GDWD QD TXDO DV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD FHOHEUDP XP FRQWUDWR GH SDUFHULD FRP R
SURSULHWiULRGRWHUUHQRHDGDWDGHHQWUHJDGRHPSUHHQGLPHQWRDRVFOLHQWHV(PFRQVHTXrQFLDR
ULVFRGHGHFOtQLRGDGHPDQGDSRUXQLGDGHVGRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV GRDXPHQWRGRV
FXVWRVGHPmRGHREUDLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVGRDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVGHIOXWXDomR
GDVPRHGDVHGDRFRUUrQFLDGHLQFHUWH]DVSROtWLFDVGXUDQWHHVVHSHUtRGREHPFRPRRULVFRGHQmR
YHQGHUDVXQLGDGHVSRUSUHoRVRXPDUJHQVGHOXFURSUHYLVWRVRXQRVSUD]RVSUHYLVWRVVmRLQHUHQWHV
j&RPSDQKLD(PJHUDOGHVSHVDVVLJQLILFDWLYDVUHODWLYDVDRLQYHVWLPHQWRLPRELOLiULRFRPRFXVWRV
GH PDQXWHQomR FRQVWUXomR H SDJDPHQWRV GH GtYLGDV QmR SRGHP VHU UHGX]LGDV FDVR KDMD
GLPLQXLomRGDVVXDVUHFHLWDVHPGHFRUUrQFLDGHDOWHUDo}HVQDVFRQGLo}HVGDHFRQRPLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHVHUIRUoDGDDYHQGHUXQLGDGHVGRVHPSUHHQGLPHQWRVGHVHQYROYLGRV
SRU VXDV FRQWURODGDVSRUSUHoRV TXHJHUHPPDUJHQVGHOXFURQHJDWLYDVRXPDLVEDL[DVGRTXH
RULJLQDOPHQWHSUHYLVWDVHVHUREULJDGDDHIHWXDUUHGXo}HVVXEVWDQFLDLVQRYDORUFRQWiELOGHVHXV
DWLYRV LPRELOLiULRV HPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO$RFRUUrQFLD
GHWDLVHYHQWRVSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
A eventual escassez de recursos disponíveis para financiamentos no mercado e/ou o
aumento na taxa de juros pode prejudicar a capacidade ou disposição dos potenciais
compradores de imóveis de financiar suas aquisições, o que pode vir a afetar negativamente
as vendas das controladas da Companhia e a obrigar a alterar as condições de
financiamento que as controladas da Companhia oferecem aos seus clientes.
$IDOWDGHUHFXUVRVSDUDILQDQFLDPHQWRGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRSDUDREWHQomRGHILQDQFLDPHQWR
HRXRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHUmRSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHRXGLVSRVLomRGHSRWHQFLDLV
FRPSUDGRUHV SDUD ILQDQFLDU VXDV DTXLVLo}HV&RQVHTXHQWHPHQWH WDO IDWR SRGHULD FDXVDU XPD
UHGXomR GD GHPDQGD SHORV HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV GHVHQYROYLGRV SHODV FRQWURODGDV GD
&RPSDQKLDDIHWDQGRD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWHHGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
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&DVRRFRUUDXPDUHGXomRGDGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVRXDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVSRGHUi
RFRUUHUXPDUHGXomRGDSURFXUDSRULPyYHLVHDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUREULJDGDV
DFRQFHGHUILQDQFLDPHQWRDRVVHXVFOLHQWHVGHXPDSDUFHODPDLRUGRSUHoRGDVXQLGDGHVRTXH
SRGHULDUHVXOWDUQRDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGDTXDQWLGDGHGHUHFXUVRVQHFHVViULRVjPDQXWHQomRGR
PHVPRQ~PHURGHRSHUDo}HVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$LQGDTXDQWRjFRQFHVVmRGHILQDQFLDPHQWRDFOLHQWHVWHPVHTXHRFRQMXQWRGHPHWRGRORJLDV
SROtWLFDVSURFHVVRVHPpWRGRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHSRUVXDVFRQWURODGDVQDDYDOLDomRGR
SHUILOGHFUpGLWRGRVVHXVFOLHQWHVSRGHQmRVHUSUHFLVRHRXVXILFLHQWHSDUDHYLWDUDH[SRVLomRD
ULVFRVQmRFDWHJRUL]DGRVRXLPSUHYLVWRV1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHXV
VLVWHPDV GH JHVWmR GH ULVFR VHUmR VXILFLHQWHV SDUD HYLWDU SHUGDV HP GHFRUUrQFLD GD QmR
LGHQWLILFDomRGHWRGRVRVULVFRVUHODWLYRVDVHXVFOLHQWHVRXHPGHFRUUrQFLDGDDQiOLVHGRVULVFRV
LGHQWLILFDGRVRXGDUHVSRVWDGLUHFLRQDGDDWDLVULVFRVVHULQDGHTXDGDLQFRUUHWDRXLQWHPSHVWLYDR
TXH SRGHUi WHU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR VREUH DV FRQGLo}HV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDVREUHWXGRHPGHFRUUrQFLDGRVLPSDFWRVGHHYHQWXDOLQDGLPSOrQFLDVREUHRIOX[RGH
FDL[DHVSHUDGRSDUDFDGDSURMHWRHPSUHHQGLPHQWRGHVHQYROYLGRSRUVXDVFRQWURODGDV

K
5LVFRVUHODFLRQDGRVjUHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD

As atividades desenvolvidas pelas sociedades controladas pela Companhia estão sujeitas à
extensa regulamentação, o que pode vir a aumentar o custo e limitar o desenvolvimento ou
de outra forma afetar adversamente as atividades da Companhia.
2 VHWRU LPRELOLiULR EUDVLOHLUR HVWi VXMHLWR j H[WHQVD UHJXODPHQWDomR UHODWLYD D HGLILFDo}HV
]RQHDPHQWR XVR GR VROR SURWHomR GR PHLR DPELHQWH H GR SDWULP{QLR KLVWyULFR H[SHGLGD SRU
GLYHUVDV DXWRULGDGHV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV TXH DIHWDP D DWLYLGDGH GH FRQVWUXomR
DWUDYpVGDQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHDXWRUL]Do}HVHOLFHQoDV$VFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDVmR
REULJDGDVDREWHUDSURYDomRGHYiULDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV H HPLVVmR GDV UHVSHFWLYDV
OLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVSDUD GHVHQYROYHU VHXV SURMHWRV SRGHQGR QRYDV OHLV RX UHJXODPHQWRV
VHUHP DSURYDGRV LPSOHPHQWDGRV RX LQWHUSUHWDGRV GH PRGR D DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$V RSHUDo}HV GHVHQYROYLGDV SHODV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD WDPEpP HVWmR VXMHLWDV D OHLV H
UHJXODPHQWRVDPELHQWDLVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV(VVDVOHLVRXQRYDVQRUPDVDPELHQWDLV
PDLV ULJRURVDV HGLWDGDV SHOR 3RGHU 3~EOLFR SRGHP DFDUUHWDU DWUDVRV RX ID]HU FRP TXH D
&RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV LQFRUUDP HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD FXPSULODV DVVLP FRPR
SRGHP SURLELU RX UHVWULQJLU VHYHUDPHQWH D FRQVWUXomR HP UHJL}HV RX iUHDV DPELHQWDOPHQWH
VHQVtYHLV
$V OHLV TXH UHJHP R VHWRU LPRELOLiULR EUDVLOHLUR WHQGHP D VH WRUQDU PDLV ULJRURVDV RX FRP
LQWHUSUHWDo}HVPDLVUHVWULWLYDVHTXDOTXHUDXPHQWRGHUHVWULo}HVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHHGH
PDQHLUD UHOHYDQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWHGD&RPSDQKLD
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Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária sobre a
Companhia, e, consequentemente, impactar adversamente os seus resultados
operacionais.
2*RYHUQR)HGHUDOUHJXODUPHQWHLPSOHPHQWDPXGDQoDVQDVOHLVWULEXWiULDVTXHHYHQWXDOPHQWH
SRGHPDXPHQWDUDFDUJDWULEXWiULDVREUHD&RPSDQKLDHVHXVXVXiULRV(VVDVPXGDQoDVLQFOXHP
DMXVWHVQDDOtTXRWDDSOLFiYHOHLPSRVLomRGHWULEXWRVWHPSRUiULRVFXMRV UHFXUVRV VmR DORFDGRV D
GHWHUPLQDGDV ILQDOLGDGHV SHOR *RYHUQR)HGHUDO 2VHIHLWRV GHVVDV PHGLGDVGH UHIRUPD ILVFDO H
TXDLVTXHURXWUDVDOWHUDo}HVGHFRUUHQWHVGDSURPXOJDomRGHUHIRUPDVILVFDLVDGLFLRQDLVQmRSRGHP
VHUTXDQWLILFDGRVHVmRLPSUHYLVtYHLV$OJXPDVGHVVDVPHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDVREULJDo}HV
ILVFDLV WRWDLV GD &RPSDQKLD R TXH SRU VXD YH] DIHWDULD DGYHUVDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
&DVRQmRKDMDRUHSDVVHGHVVHVWULEXWRVDGLFLRQDLVDRVSUHoRVGRVLPyYHLVHPYDORUHVVXILFLHQWHV
HSUD]RKiELORVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDFRQGLomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHP
VHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV$OpPGLVVRXPDXPHQWRRXDFULDomRGHQRYRVWULEXWRVLQFLGHQWHVQD
FRPSUDHYHQGDGHLPyYHLVTXHVHMDUHSDVVDGRDRVFRQVXPLGRUHVSRGHYLUDDXPHQWDURSUHoR
ILQDODRVFOLHQWHVGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDUHGX]LQGRGHVVDIRUPDDGHPDQGD
SHORVLPyYHLVGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDRXDIHWDQGRDVPDUJHQVHUHQWDELOLGDGH
GDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD$RFRUUrQFLDGHWDLVVLWXDo}HVSRUVXDYH]DIHWDULD
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$VVRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR GD &RPSDQKLDHVWmRYLDGHUHJUDVXMHLWDV jDSXUDomR GH
WULEXWRV GHYLGRV SHOR UHJLPH GR OXFUR SUHVXPLGR LQFOXLQGR PDUJHP SUHVXPLGD H R VLVWHPD GH
DSURSULDomRGHDWLYRV2FDQFHODPHQWRRXPXGDQoDVQHVVHVUHJLPHVSRGHUmRUHVXOWDUQRDXPHQWR
GDFDUJDWULEXWiULDDTXHDVVRFLHGDGHVGHSURSyVLWRHVSHFtILFRHVWmRVXMHLWDVRTXHSRGHLPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua convergência às
normas internacionais de contabilidade (IFRS) podem afetar adversamente os resultados da
Companhia.
(PGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDD/HLQFRPSOHPHQWDGDSHOD/HLQ
FRQYHUVmR HP OHL GD 0HGLGD 3URYLVyULD Q   TXH DOWHURX UHYRJRX H LQWURGX]LX QRYRV
GLVSRVLWLYRV j /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QRWDGDPHQWH HP UHODomR DR FDStWXOR ;9 VREUH
PDWpULDVFRQWiEHLVHPYLJrQFLDGHVGHGHMDQHLURGH5HIHULGDOHLYLVDSULQFLSDOPHQWHD
DWXDOL]DUDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDSDUDSRVVLELOLWDURSURFHVVRGHFRQYHUJrQFLDGDV3UiWLFDV
&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOFRPDTXHODVFRQVWDQWHVQR,)56 H SHUPLWLU TXH QRYDV QRUPDV H
SURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRVSRUHQWLGDGHTXHWHQKDSRUREMHWRRHVWXGRHDGLYXOJDomRGH
SULQFtSLRVQRUPDVHSDGU}HVGHFRQWDELOLGDGHVHMDPDGRWDGDVQRWRGRRXHPSDUWHSHOD&90
'HQWURGRSURFHVVRGHFRQYHUJrQFLDGDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOSDUDDVQRUPDV
,)56HPGHGH]HPEURGHD&90HGLWRXD'HOLEHUDomR&90QGHGHGH]HPEUR
GH  D TXDO DSURYRX D ,QWHUSUHWDomR 7pFQLFD ,&3& GR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV
&RQWiEHLV &3&  TXH WUDWD GRV FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR GR VHWRU LPRELOLiULR 5HIHULGD
LQWHUSUHWDomRWpFQLFDHVWDEHOHFHRVFULWpULRVGHFRQWDELOL]DomRGDVUHFHLWDVHGRVFRUUHVSRQGHQWHV
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FXVWRVGDVHQWLGDGHVTXHUHDOL]DPDLQFRUSRUDomRHRXFRQVWUXomRGHLPyYHLVGLUHWDPHQWHRXSRU
PHLRGHVXEHPSUHLWHLUDVRQGHDVUHFHLWDVHFXVWRVQDYHQGDGHLPyYHLVVHUmRUHFRQKHFLGDVQR
UHVXOWDGRTXDQGRGDWUDQVIHUrQFLDGRVULVFRVHGRVEHQHItFLRVDRFRPSUDGRUGRLPyYHO
$ILPGHGHWHUPLQDUTXDQGRRVULVFRVHEHQHItFLRVPDLVVLJQLILFDWLYRVLQHUHQWHVjSURSULHGDGHGDV
XQLGDGHVLPRELOLiULDVYHQGLGDVVmRWUDQVIHULGRVDRVFRPSUDGRUHVGRVLPyYHLVDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDVmRHODERUDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLUHWUL]HVGHWHUPLQDGDVSHOD
2ULHQWDomR 7pFQLFD 2&3&   $SOLFDomR GD ,QWHUSUHWDomR 7pFQLFD ,&3&  jV (QWLGDGHV GH
,QFRUSRUDomR ,PRELOLiULD %UDVLOHLUDV FRPSOHPHQWDGR SHOR 2ItFLR &LUFXODU &9061&6(3 Q
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDUHFRQKHFHDUHFHLWDUHIHUHQWHDRVFRQWUDWRVGHFRQVWUXomR
XWLOL]DQGRDPHWRGRORJLDGR32& Percentage of Completion TXHFRQVLVWHQRUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWDFRPEDVHQRFXVWRGHFRQVWUXomRLQFRUULGRDRORQJRGDH[HFXomRGDREUD
$ LQFHUWH]D TXDQWR D IXWXUDV PXGDQoDV RX LQWHUSUHWDomR GHVVD UHJXODPHQWDomR RX OHJLVODomR
SRGHUiDOWHUDURVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDDIHWDQGRRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGDV
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD$OpP
GLVVRDPRGLILFDomRGHSUiWLFDVFRQWiEHLVHPHVSHFLDODVUHODFLRQDGDVDRVHWRULPRELOLiULRSRGH
SURGX]LULPSDFWRVUHOHYDQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVGD&RPSDQKLDFRPSRVVtYHOHIHLWRQRUHVXOWDGR
FRQWiELOGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRSRVVtYHLVLPSDFWRVQDVEDVHVGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVH
SRGHPDLQGDDIHWDUDGYHUVDPHQWHRFXPSULPHQWRGHtQGLFHVILQDQFHLURVUHODWLYRVDFRQWUDWRVGH
ILQDQFLDPHQWR

L
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV3DtVHV(VWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLDDWXH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGHVHQYROYHDWLYLGDGHVQRH[WHULRU
M

5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV


As sociedades controladas pela Companhia estão sujeitas à extensa legislação ambiental
e, em caso de descumprimento da regulamentação aplicável ou em caso de regulamentação
mais rigorosa, os negócios sociedades controladas pela Companhia e a reputação da
Companhia podem ser prejudicados.
$VVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDXPDYDULHGDGHGHOHLVHUHJXODPHQWRV
PXQLFLSDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLVQRTXHGL]UHVSHLWRjSURWHomRGRPHLRDPELHQWHEHPFRPRD
QRUPDV GH FXQKR XUEDQtVWLFRH UHVWULo}HVGH]RQHDPHQWR FRQIRUPHGHVFULWRQR LWHP GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $V VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD VmR REULJDGDV D REWHU
DSURYDomRGHGLYHUVDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRVHPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRV SRGHQGR QRYDV OHLV RX UHJXODPHQWRV VHUHP DSURYDGRV LPSOHPHQWDGRV RX
LQWHUSUHWDGRV GH PRGR D DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHGD&RPSDQKLD
$VQRUPDVDPELHQWDLVSRGHPDFDUUHWDUDWUDVRVID]HUFRPTXHD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV
LQFRUUDPHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVSDUDFXPSULODVHRXWURVFXVWRVDGLFLRQDLVDVVLPFRPRSRGHP
SURLELURXUHVWULQJLUVHYHUDPHQWHDDWLYLGDGHGHFRQVWUXomRUHVLGHQFLDORXFRPHUFLDOHPUHJL}HVRX
iUHDVDPELHQWDOPHQWHVHQVtYHLVLQFOXVLYHDSyVRLQtFLRGDLPSODQWDomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV
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&DVR D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV IDOKHP HP FXPSULU D UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO D
&RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV SRGHP ILFDU VXMHLWDV j DSOLFDomR GH PXOWDV HPEDUJR GH REUDV
FDQFHODPHQWR GH OLFHQoDV H j UHYRJDomR GH DXWRUL]Do}HV RX RXWUDV UHVWULo}HV jV DWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDV DR GHVHQYROYLPHQWR FRQVWUXomR PDQXWHQomR H YHQGD GH HPSUHHQGLPHQWRV
JHUDQGRLPSDFWRDGYHUVRVREUHVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
$GLFLRQDOPHQWHDUHJXODPHQWDomRDPELHQWDOTXHUHJHRVHWRULPRELOLiULREUDVLOHLURSRGHVHWRUQDU
PDLV UtJLGD QR GHFRUUHU GR WHPSR VHMD SHOD DSURYDomR GH QRYDVQRUPDV RX SRU LQWHUSUHWDo}HV
PDLV UtJLGDV GDV OHLV H UHJXODPHQWRV H[LVWHQWHV FDXVDQGR DWUDVRV QRV SURMHWRV GHGHQYROYLGRV
SHODV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD RX GLILFXOGDGH HP REWHU WRGDV DV OLFHQoDV H
DXWRUL]Do}HV QHFHVViULDV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV REUDV $ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GH
UHIHULGRVHYHQWRVSRGHUiH[LJLUTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVXWLOL]HPIXQGRVDGLFLRQDLVSDUD
FXPSULU DV H[LJrQFLDV GHFRUUHQWHV GH LQWHUSUHWDo}HV RX GH QRYDV QRUPDV WRUQDQGR R
GHVHQYROYLPHQWR GRV HPSUHHQGLPHQWRV PDLV FXVWRVR R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
As atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto imobiliário e à construção dos
empreendimentos podem expor a Companhia a riscos ambientais que poderiam afetar
adversamente a Companhia.
$VDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRGHVHQYROYLPHQWRGRVSURMHWRVSHODVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD
&RPSDQKLD LQFOXLQGR D FRQVWUXomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV SRU LQWHUPpGLR GH FRQVWUXWRUDV HRX
HPSUHLWHLURVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDHRXSRUVXDVFRQWURODGDVSRGHPVXMHLWDUD&RPSDQKLD
DREULJDo}HVDPELHQWDLV$VGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
SRGHPVHUPDLRUHVGRTXHDVHVWLPDGDVGHYLGRDRVFXVWRVUHODWLYRVDRFXPSULPHQWRGDVOHLVH
UHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVH[LVWHQWHVHIXWXUDV
$GLFLRQDOPHQWHVHQGRDUHVSRQViYHOSHORGHVHQYROYLPHQWRGRVHPSUHHQGLPHQWRVDVVRFLHGDGHV
FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD SRGHP VHU UHVSRQVDELOL]DGDV L  SHOD UHPRomR RX WUDWDPHQWR GH
VXEVWkQFLDVQRFLYDVRXWy[LFDVSUHVHQWHVQRVRORVXEVRORHiJXDVVXSHUILFLDLVHVXEWHUUkQHDVGRV
LPyYHLVH LL SHODUHSDUDomRGHHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVSHODV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD
&RPSDQKLDRXSRUWHUFHLURV SRU HODVFRQWUDWDGRV TXDQGR GD UHDOL]DomR GH TXDOTXHU LQWHUYHQomR
QRVHPSUHHQGLPHQWRVLQFOXVLYHVXSUHVVmRGHYHJHWDomRLQWHUYHQo}HVQmRDXWRUL]DGDVHPVtWLRV
DUTXHROyJLFRVHGHPDLVGDQRVHYHQWXDLVDIDXQDHIORUDORFDLV1HVVHVFDVRVD&RPSDQKLDRX
VXDVFRQWURODGDVSRGHPYLUDVHUUHVSRQVDELOL]DGDVSRUWRGRVRVFXVWRVHQYROYLGRVSRLVDOHJLVODomR
DPELHQWDOGHWHUPLQDTXHHQWUHRXWURVRSURSULHWiULRHRXSRVVXLGRUGHEHPLPyYHOTXHVHHQFRQWUH
HPiUHDFRPFRQWDPLQDomRDPELHQWDOHTXHPGDiUHDVHEHQHILFLDUSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGR
HFRPSHOLGRDUHDOL]DUDUHPHGLDomRHUHFXSHUDomRGRVGDQRVDVVRFLDGRVWDQWRSRUSDUWHGHyUJmRV
DPELHQWDLVTXDQWRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR$VDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLDHQYROYHP
FROHWDHGHVWLQDomRGHiJXDSDUDFRQVXPRHHIOXHQWHVVDQLWiULRV(YHQWXDLVLQFRQVLVWrQFLDVQRV
VLVWHPDV SRGHP RFDVLRQDU GDQRV DPELHQWDLV VXMHLWDQGR D &RPSDQKLD VXDV FROLJDGDV H
FRQWURODGDVjVUHVSRQVDELOLGDGHVDPELHQWDLVDGPLQLVWUDWLYDHFLYLO
$ OHJLVODomR DPELHQWDO IHGHUDO LPS}H UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO REMHWLYD jTXHOH TXH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHFDXVDUGHJUDGDomRDPELHQWDOHSRUWDQWRRGHYHUGHUHSDUDURXLQGHQL]DURVGDQRV
FDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURVDIHWDGRVLQGHSHQGHGHGRORRXFXOSD$&RPSDQKLDSRGH
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WDPEpP VHU FRQVLGHUDGD UHVSRQViYHO LQFOXVLYH DGPLQLVWUDWLYD H FULPLQDOPHQWH SHORV GDQRV
SRWHQFLDLVHULVFRVDVVRFLDGRVDLUUHJXODULGDGHVDPELHQWDLVHRFDVLRQDGRVSRUHVVDVVXEVWkQFLDV
TXHRFRUUDPHPWDLVWHUUHQRVRXHPRXWUDViUHDVTXHWHQKDPVLGRDIHWDGDVHPUD]mRGDDWLYLGDGH
GD&RPSDQKLD
$ DXVrQFLD GH OLFHQoD DPELHQWDO RX D RSHUDomR HP GHVDFRUGR FRP DV OLFHQoDV DPELHQWDLV
HPLWLGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GH D DWLYLGDGH HVWDU FDXVDQGR GDQRV HIHWLYRV DR PHLR DPELHQWH
FDUDFWHUL]DDSUiWLFDGHFULPHDPELHQWDOHVXMHLWDRLQIUDWRUDVDQo}HVFULPLQDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
DOpP GD REULJDomR GH UHFXSHUDU HYHQWXDLV GDQRV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH 1R kPELWR
DGPLQLVWUDWLYRDOpPGDVVDQo}HVGHVFULWDVQRLWHPDFLPDDVPXOWDVQRkPELWRIHGHUDOSRGHPLU
GH5D5DOpPGHFULPHDPELHQWDOHGDREULJDomRGHUHSDUDURPHLR
DPELHQWH
$GHPDLVDWUDVRVRXLQGHIHULPHQWRVSRUSDUWHGRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHVQDHPLVVmRRX
UHQRYDomRGHOLFHQoDVSRGHUmRDIHWDURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHIRUPDQHJDWLYD
&DVR D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV IDOKHP HP FXPSULU D UHJXODPHQWDomR D DSOLFiYHO D
&RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV SRGHP ILFDU VXMHLWDV j DSOLFDomR GH PXOWDV HPEDUJR GH REUDV
FDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVHjUHYRJDomRGHDXWRUL]Do}HVRXRXWUDVUHVWULo}HVjVVXDVDWLYLGDGHV
GHLQFRUSRUDomRFRQVWUXomRPDQXWHQomRHYHQGDGHHPSUHHQGLPHQWRVJHUDQGRLPSDFWRDGYHUVR
VREUHVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
&RP EDVH QD OHJLVODomR DSOLFiYHO D UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV
GLVWLQWDV H LQGHSHQGHQWHV TXDLV VHMDP FLYLO FULPLQDO H DGPLQLVWUDWLYD 7DLVHVIHUDV VmR DVVLP
FRQVLGHUDGDVSRUTXHXPD~QLFDDomRSRGHJHUDUUHVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOQRVWUrVQtYHLVFRP
DDSOLFDomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVH[LVWLQGRWDPEpPDREULJDomRGHUHSDUDURX
LQGHQL]DURGDQRFDXVDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHGRORRXFXOSD$DXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGH
HPXPDGHWDLVHVIHUDVQmRLVHQWDQHFHVVDULDPHQWHRDJHQWHGHUHVSRQVDELOLGDGHQDVGHPDLV
2 SDJDPHQWR GH LQGHQL]Do}HV DPELHQWDLV VXEVWDQFLDLV RX GHVSHVDV UHOHYDQWHV LQFRUULGDV SDUD
FXVWHDU D UHFXSHUDomR GR PHLR DPELHQWH SRGHUi LPSHGLU RX OHYDU D &RPSDQKLD D UHWDUGDU RX
UHGLUHFLRQDUSODQRVGHLQYHVWLPHQWRHPRXWUDViUHDVRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
VREUHRIOX[RGHFDL[DDLPDJHPHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR R 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRGHUi LQVWDXUDU LQTXpULWRV FLYLV SDUD LQYHVWLJDU HYHQWXDO GDQR
DPELHQWDOTXHSRVVDVHUDWULEXtGRjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHODVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD
&RPSDQKLDHRXGDVFRQVWUXWRUDVRXHPSUHLWHLURVFRQWUDWDGRVSHODVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD
&RPSDQKLD DVVLP FRPR SURPRYHU $o}HV &LYLV 3~EOLFDV $&3  SDUD UHFXSHUDomR GH GDQRV DR
PHLR DPELHQWH TXH YLHUHP D VHU LGHQWLILFDGRV EHP FRPR LQVWLWXLU HYHQWXDLV UHVVDUFLPHQWRV D
WHUFHLURV (P VLWXDo}HV HP TXH DV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLDIRUHP SDUWH HP
LQTXpULWRVFLYLV RX $&3V SRGHUmR ILJXUDU FRPR FRPSURPLVViULD HP 7HUPRV GH $MXVWDPHQWR GH
&RQGXWD 7$&  RX 7HUPRV GH &RPSURPLVVRV 7&  JHQpULFRV SHUDQWH R 0LQLVWpULR3~EOLFRFRP
DVVXQomR GH REULJDo}HV HVSHFtILFDV 3RU SRVVXLU QDWXUH]D GHWtWXOR H[HFXWLYR H[WUDMXGLFLDO VH
YHULILFDGR R GHVFXPSULPHQWR ± WRWDO RX SDUFLDO ± GRV WHUPRV FRQYHQFLRQDGRV QR 7$& DV
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRILFDUVXMHLWDVjULVFRVHSHQDOLGDGHVWDLVFRPR
RSDJDPHQWRGHPXOWDVH[HFXomRMXGLFLDOGRWtWXORHDLQGDMXGLFLDOL]DomRGHGHVDFRUGRVSHUDQWH
R3RGHU-XGLFLiULR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHP
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Condições climáticas adversas podem ocasionar danos aos negócios desenvolvidos pelas
sociedades controladas pela Companhia
(YHQWXDLVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVDGYHUVDVHLPSUHYLVWDVSRGHPFDXVDUGDQRVDRVQHJyFLRVHDRV
QHJyFLRV GHVHQYROYLGRV SHODV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH
GHPDQGDU D UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV DGLFLRQDLV H QmR SODQHMDGRV HP UHODomR DRV
HPSUHHQGLPHQWRVGHVHQYROYLGRVSHODVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDURVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHFRQGLo}HVFOLPiWLFDVDGYHUVDVSRGHPLQWHUIHULUQRFURQRJUDPDGHH[HFXomRGRV
SURMHWRV R TXH SRGH OHYDU DR DGLDPHQWR QRV FURQRJUDPDV GRV SURMHWRV HGH LQYHVWLPHQWRV
LPSDFWDQGR QHJDWLYDPHQWH QRV RV QHJyFLRV H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as instalações
e a estrutura de custos das sociedades controladas pela Companhia, o que pode causar um
efeito material adverso em suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
,QFrQGLRVGDQRVFDXVDGRVSRUGHVDVWUHVQDWXUDLVRXGHRULJHPKXPDQDGDQRVDPELHQWDLVHRXWUDV
FRQGLo}HVLPSUHYLVWDVRXLPSUHYLVtYHLVSRGHPFDXVDUGDQRVVLJQLILFDWLYRVDRVHPSUHHQGLPHQWRV
GHVHQYROYLGRV SHODV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD GDQLILFDU RX GHVWUXLU DV VXDV
LQVWDODo}HV H SURSULHGDGHV RFDVLRQDU DWUDVRV HP VHXV SURMHWRV H FDXVDU FXVWRV DGLFLRQDLV
,QWHUUXSo}HVGXUDGRXUDVQRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDQRVHPSUHHQGLPHQWRVGHVHQYROYLGRV
SHODV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD SRGHP LPSOLFDU HP DXPHQWRV VLJQLILFDWLYRV QRV
FXVWRV $GLFLRQDOPHQWH DV SURSULHGDGHV TXH D &RPSDQKLD GHVHMD RX SUHWHQGH GHVHQYROYHU
SURMHWRVSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVSRGHPWDPEpPVHUDIHWDGDVSRUSUREOHPDVRXFRQGLo}HV
LPSUHYLVWDV GH SODQHMDPHQWR HQJHQKDULD DPELHQWDLV RX JHROyJLFRV LQFOXLQGR FRQGLo}HV RX
SUREOHPDV TXH VXUJHP HP SURSULHGDGHV GH WHUFHLURV DGMDFHQWHV RX QDV SUR[LPLGDGHV GH
SURSULHGDGHVTXHD&RPSDQKLDGHVHQYROYHURVSURMHWRVSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVHTXHSRGHP
UHVXOWDUHPLPSDFWRVGHVIDYRUiYHLVHPWDLVSURSULHGDGHVUHGX]LQGRDGLVSRQLELOLGDGHGHWHUUHQRV
$ RFRUUrQFLD GH WDLV HYHQWXDOLGDGHV SRGH FDXVDU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
N
5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV0DFURHFRQ{PLFDV

O surto do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes as medidas adotadas mundialmente
na tentativa de contenção do vírus, em especial restrições à circulação de pessoas, podem
afetar adversamente as operações das empresas do setor imobiliário, incluindo a
Companhia. O surto mundial pode impactar a economia global e brasileira e os mercados
financeiro e de capitais, levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, bem
como impactar diretamente os negócios e o resultado da Companhia e a consequente
precificação de nossas ações.
1RILQDOGHD&29,'IRLGHWHFWDGDSHODSULPHLUDYH]HP:XKDQQD&KLQD(PPDUoRGH
D206GHFUHWRXTXHRVXUWRGR&RURQDYtUXV &29,' FRQILJXUDXPDSDQGHPLDHPHVFDOD
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JOREDOHDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVGHWRGRRPXQGRLPSOHPHQWDUDPPHGLGDVSDUDUHGX]LUD
SURSDJDomRGD&29,'(VWDVPHGLGDVDIHWDUDPQHJDWLYDPHQWHDIRUoDGHWUDEDOKRRSRGHU
DTXLVLWLYRGDSRSXODomRHRVPHUFDGRVILQDQFHLURVJOREDLVHOHYDUDPDXPDFULVHHFRQ{PLFDHP
PXLWRVSDtVHVLQFOXVLYHQR%UDVLO
$VQRVVDVRSHUDo}HVEHPFRPRDVRSHUDo}HVGDVVRFLHGDGHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHFRQWURODGDV
SRUQyVVRIUHUDPXPLPSDFWRUHOHYDQWHGXUDQWHRVPHVHVGHPDUoRDMXQKRGH VHQGRXP
GRVSULQFLSDLVHIHLWRVDQHFHVVLGDGHGHSRVWHUJDomRSHOD&RPSDQKLDGRVODQoDPHQWRVSUHYLVWRV
SDUD R DQR GH   R TXH SRGHUiFRQWLQXDU HQTXDQWR GXUDUHP DV UHVWULo}HV GH FLUFXODomR GH
SHVVRDVLPSRVWDVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSDUDUHGX]LUDSURSDJDomRGD&29,'$OpP
GLVVR XPD UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO QRWDGDPHQWH QR %UDVLO LQFOXLQGR
DXPHQWR GR GHVHPSUHJR TXH SRGH UHVXOWDU HP PHQRU DWLYLGDGH FRPHUFLDO WDQWR GXUDQWH D
SDQGHPLDGR&29,'TXDQWRGHSRLVTXHRVXUWRGLPLQXLUWHPSRWHQFLDOSDUDFRQWLQXDUUHGX]LQGR
D GHPDQGD SRU HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV &RPR UHVXOWDGR DFUHGLWDPRV TXH D SDQGHPLD
SURYRFDGD SHOR QRYR &RURQDYtUXV SRGHUi FRQWLQXDU D DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV
FRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D
$FUHGLWDPRVDLQGDTXHDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGHSHQGHUiGHGHVHQYROYLPHQWRV
IXWXURV TXH VmR DOWDPHQWH LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV LQFOXLQGR GHQWUH RXWURV D GXUDomR H D
GLVWULEXLomRJHRJUiILFDGRVXUWRVXDJUDYLGDGHDVDo}HVSDUDFRQWHURYtUXVRXWUDWDUVHXLPSDFWR
HFRPTXHUDSLGH]HDWpTXHSRQWRDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHRSHUDFLRQDLVXVXDLVSRGHPVHU
UHWRPDGDV
$SyV D GLPLQXLomR GR VXUWR GR &29,' QyV LQFOXLQGR QRVVDV FRQWURODGDV H VRFLHGDGHV
DGTXLULGDVSRGHPRVFRQWLQXDUDWHULPSDFWRVPDWHULDOPHQWHDGYHUVRVHPQRVVRVQHJyFLRVFRPR
UHVXOWDGR GR LPSDFWR HFRQ{PLFR QDFLRQDO H JOREDO LQFOXLQGR TXDOTXHU UHFHVVmR GHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDRXDXPHQWRQRVQtYHLVGHGHVHPSUHJRQR%UDVLOTXHRFRUUHXRXSRVVDYLUDRFRUUHU
$H[WHQVmRGRVHIHLWRVGR&29,'QDHFRQRPLDJOREDOHPHVSHFLDODHFRQRPLDEUDVLOHLUDH
VREUH R VLVWHPD ILQDQFHLUR H RV PHUFDGRV ILQDQFHLURV H GH FDSLWDLV QmR SRGH DLQGD VHU
GLPHQVLRQDGDRTXHSRGHDFDUUHWDUXPDFULVHGHJUDYHVSURSRUo}HVSRGHQGRYLUDLPSDFWDUGH
IRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHRVQHJyFLRVHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD2LPSDFWRILQDOGRVXUWRGR
&29,'pDOWDPHQWHLQFHUWR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRLPSDFWRGD&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV
YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKi
LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV GLVSRQtYHLV SDUD TXH SXGpVVHPRV UHDOL]DU XPD DYDOLDomR D UHVSHLWR GR
LPSDFWRGRVXUWRGR&29,'HPQRVVRVQHJyFLRVDOpPGDTXHODDSUHVHQWDGDQRVLWHQV
HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomR
VHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVSUHMXt]RVWDPSRXFRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmRKDYHUi
LQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGDQRVVD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV

370

PÁGINA: 46 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1



4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

O surto de doenças altamente transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do
Coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global
e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira,
impactando o mercado de negociação das ações de nossa emissão 
6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDV DH[HPSORGR&29,' SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQR
PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR R PHUFDGR GH FDSLWDLV HP TXH QRVVDV Do}HV VmR
QHJRFLDGDV  QD HFRQRPLD JOREDO LQFOXLQGR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD  H QD FRWDomR GDV Do}HV GH
QRVVDHPLVVmR+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPR]LNDYtUXV
YtUXVHERODYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUHDIWRVDYtUXV+1
LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGRRULHQWHPpGLR
0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP GHWHUPLQDGRV VHWRUHV GD
HFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP
(PPDUoRGHD206GHFODURXDSDQGHPLDGRYtUXV&29,'GRHQoDFDXVDGDSHOR
QRYR&RURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWRSHOD206
GH TXH R YtUXV VH GLVVHPLQRX SRU GLYHUVRV FRQWLQHQWHV FRP WUDQVPLVVmR VXVWHQWDGD HQWUH DV
SHVVRDV $ GHFODUDomR GD SDQGHPLD GR &29,' SHOD 206 GHVHQFDGHRX VHYHUDV PHGLGDV
UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV QR PXQGR WRGR D ILP GH FRQWURODU R VXUWR
UHVXOWDQGR HP PHGLGDV UHVWULWLYDV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H
lockdown UHVWULo}HV jV YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH
WUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPR
GHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
$VPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGR&29,'WLYHUDPXP
LPSDFWR DGYHUVR QD HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR QR %UDVLO LQFOXVLYH
FDXVDQGRRLWRSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HVQD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH

$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV RX QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDSRGHGLPLQXLURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPDWLYRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVGH
QRVVDHPLVVmRRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGRVPHQFLRQDGRVDWLYRVDOpPGHSRGH
GLILFXOWDURDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRIXWXUR
HHPWHUPRVDFHLWiYHLV
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
a capacidade de venda das ações da Companhia pelo preço e momento desejados.
2PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURpVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRPDLVYROiWLOH
PDLV FRQFHQWUDGR GR TXH RV SULQFLSDLV PHUFDGRV GH YDORUHV PRELOLiULRV LQWHUQDFLRQDLV (VVDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHPHUFDGRSRGHPOLPLWDUVXEVWDQFLDOPHQWHDFDSDFLGDGHGRVGHWHQWRUHVGHDo}HV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH YHQGrODV DR SUHoR H QD RFDVLmR HP TXH GHVHMDUHP ID]rOR H
FRQVHTXHQWHPHQWHSRGHUmRYLUDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HV
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Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos
valores mobiliários brasileiros.
2YDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV pLQIOXHQFLDGR
HPGLIHUHQWHVJUDXVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWH
SDtVHV GD $PpULFD /DWLQD H SDtVHV GH HFRQRPLD HPHUJHQWH $ UHDomR GRV LQYHVWLGRUHV DRV
DFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRV
WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV &ULVHV HP RXWURV SDtVHV GD
$PpULFD/DWLQDHHPRXWURVSDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWHRXDVSROtWLFDVHFRQ{PLFDVGHRXWURV
SDtVHVHPHVSHFLDODVGRV(VWDGRV8QLGRVSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDHSDtVHVDVLiWLFRVSRGHUmR
UHGX]LU R LQWHUHVVH GRV LQYHVWLGRUHVSRUWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV
LQFOXLQGRRVYDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ,VVR SRGHULD GLILFXOWDU R DFHVVR DR
PHUFDGR GH FDSLWDLV H DR ILQDQFLDPHQWR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD QR IXWXUR HP WHUPRV
DFHLWiYHLV RX DEVROXWRV 4XDOTXHU GHVVHV DFRQWHFLPHQWRV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
1R SDVVDGR R GHVHQYROYLPHQWR GH FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV DGYHUVDV HP RXWURV PHUFDGRV
HPHUJHQWHVUHVXOWRXHPJHUDOQDVDtGDGHLQYHVWLPHQWRVHFRQVHTXHQWHPHQWHQDUHGXomRGH
UHFXUVRVH[WHUQRVLQYHVWLGRVQR%UDVLO$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLUR
WULPHVWUHGHUHVXOWRXHPXPFHQiULRUHFHVVLYRHPHVFDODJOREDOFRPGLYHUVRVUHIOH[RVTXH
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDIHWDUDPGHIRUPDQHJDWLYDRPHUFDGRDFLRQiULRHDHFRQRPLDGR%UDVLO
WDLV FRPR RVFLODo}HV QDV FRWDo}HV GH YDORUHV PRELOLiULRV GH FRPSDQKLDV DEHUWDV IDOWD GH
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRUHGXomRGH JDVWRVGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDLQVWDELOLGDGHFDPELDO
H SUHVVmR LQIODFLRQiULD $OpP GLVVR DV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV SRGHP QmR HVWDU GLVSRVWDV D
UHQRYDUHVWHQGHURXFRQFHGHUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRHPFRQGLo}HVHFRQRPLFDPHQWHIDYRUiYHLV
RXDWpPHVPRVHUHPLQFDSD]HVRXQmRHVWDUHPGLVSRVWDVDKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV4XDOTXHU
GRV DFRQWHFLPHQWRV DFLPD PHQFLRQDGRV SRGHUi SUHMXGLFDU D QHJRFLDomR GDV Do}HV GD
&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDURDFHVVRGD&RPSDQKLDDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWR
GDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV
A intervenção do governo brasileiro na economia nacional por meio de modificações
significativas em suas políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias podem
afetar os negócios da Companhia.
2*RYHUQR)HGHUDOH[HUFHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD(VVDLQIOXrQFLDEHP
FRPRDFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDHDSROtWLFDEUDVLOHLUDSRGHUmRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
QDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
$FRQMXQWXUDSROtWLFDHHFRQ{PLFDEUDVLOHLUDSRGHSUHMXGLFDUD&RPSDQKLDHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
R SUHoR GH QHJRFLDomR GH VXDV Do}HV RUGLQiULDV $V FRQGLo}HV SROtWLFDV H HFRQ{PLFDV DIHWDP
GLUHWDPHQWH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH 3ROtWLFDV
PDFURHFRQ{PLFDV LPSRVWDV SHOR *RYHUQR )HGHUDO SRGHP WHU LPSDFWRV VLJQLILFDWLYRV VREUH DV
FRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHVREUHD&RPSDQKLDEHP FRPR QDV FRQGLo}HV GH PHUFDGR H
SUHoRVGHYDORUHVPRELOLiULRVQR%UDVLO$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVLGRPDUFDGDSRUIUHTXHQWHVH
SRU YH]HV VLJQLILFDWLYDV LQWHUYHQo}HV GR *RYHUQR )HGHUDO EHP FRPR SRU FLFORV HFRQ{PLFRV
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LQVWiYHLV 1HVWH VHQWLGR R *RYHUQR )HGHUDO WHP IUHTXHQWHPHQWH PRGLILFDGR DV SROtWLFDV
PRQHWiULDVGHFUpGLWRILVFDOHQWUHRXWUDVSDUDLQIOXHQFLDUDFRQGXomRGDHFRQRPLDGR%UDVLO$V
Do}HVGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRHQYROYHUDPSRUYH]HVRFRQWUROHGHVDOiULRVH
SUHoRVDUHVWULomRDRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVREORTXHLRGHFRQWDVEDQFiULDVFRQWUROHVQRIOX[R
GHFDSLWDOHGHWHUPLQDGRVOLPLWHVVREUHLPSRUWDo}HVHH[SRUWDo}HVGHPHUFDGRULDV
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRLQWHUYHQo}HVIUHTXHQWHVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOTXHSRU
YH]HVUHDOL]DPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDV$VPHGLGDVWRPDGDVSHOR
*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRDOpPGHRXWUDVSROtWLFDVHQRUPDVLPSOLFDPLQWHUYHQo}HV
QDVWD[DVGHMXURVHQRPHUFDGRGHFkPELRPXGDQoDGDVSROtWLFDVILVFDLVFRQWUROHGHSUHoRV
FRQWUROH GH FDSLWDO H OLPLWDomR jV LPSRUWDo}HV HQWUH RXWUDV PHGLGDV $ &RPSDQKLD QmR WHP
FRQWUROH VREUH DV PHGLGDV H SROtWLFDV TXH R *RYHUQR )HGHUDO SRGH YLU D DGRWDU QR IXWXUR H
WDPSRXFRSRGHSUHYrODV2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDHVHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHUmRYLU D VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD UHOHYDQWH SRU PRGLILFDo}HV QDV
SROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPIDWRUHVWDLVFRPR

WD[DVGHMXURV
FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU
SROtWLFDPRQHWiULD
IOXWXDo}HVFDPELDLV
DOWHUDomRGDVQRUPDVWUDEDOKLVWDVOHJDLVHUHJXODWyULDV
LQIODomR
OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
SROtWLFDILVFDOHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRWULEXWiULD
FRQWUROHVREUHLPSRUWDomRHH[SRUWDomR
LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFDH
RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHU
QR%UDVLORXTXHRDIHWHP

0HGLGDV H SROtWLFDV JRYHUQDPHQWDLV SDUD FRPEDWHUD LQIODomR HP FRQMXQWR FRP D HVSHFXODomR
S~EOLFDVREUHWDLVSROtWLFDVHPHGLGDVPXLWDVYH]HVWLYHUDPHIHLWRVDGYHUVRVVREUHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDFRQWULEXLQGRSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOHRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGR
GH Do}HV EUDVLOHLUR $V PHGLGDV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD FRQWURODU D LQIODomR JHUDOPHQWH
HQYROYHUDPFRQWUROHVGHSUHoRVHVDOiULRVGHVYDORUL]Do}HVFDPELDLVFRQWUROHVGRIOX[RGHFDSLWDO
OLPLWHVVREUHDVLPSRUWDo}HVHRXWUDVDo}HV6HDLQIODomRDXPHQWDUDXPDWD[DPDLRUTXHDGDV
YHQGDVOtTXLGDVGD&RPSDQKLDVHXVFXVWRVSRGHUmRDXPHQWDUHDVVXDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVH
OtTXLGDVGLPLQXLUmR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURVIDWRUHVQRIXWXURSRGHFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURH
GRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVQRH[WHULRUSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV
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$VDo}HVGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRVIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRV
DFLPD OLVWDGRV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H VXD DQiOLVH GH
VHQVLELOLGDGHDRVDXPHQWRVGHWD[DGHMXURV$GHPDLVPXGDQoDVQRVSUHoRVGHDo}HVRUGLQiULDV
GH FRPSDQKLDV DEHUWDV DXVrQFLD GH GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR UHGXo}HV QRV JDVWRV
GHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDJOREDOLQVWDELOLGDGHGHWD[DGHFkPELRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURV
QR %UDVLO RX QR H[WHULRU H SUHVVmR LQIODFLRQiULD SRGHP DGYHUVDPHQWH DIHWDU GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH D HFRQRPLD HR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLURV R TXH SRGHUi UHGX]LU D OLTXLGH]
JOREDOHRLQWHUHVVHGRLQYHVWLGRUQRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRSUHoR
GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD JHUDQGR FRQVHTXrQFLDV QHJDWLYDV DRV VHXV QHJyFLRV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário
de incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado de suas
ações.
1RSDVVDGRR%UDVLOUHJLVWURXDOWDVWD[DVGHLQIODomRTXHWLYHUDPHPFRQMXQWRFRPGHWHUPLQDGDV
Do}HV WRPDGDV SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD FRPEDWrOD H HVSHFXODo}HV VREUH TXDLV PHGLGDV
VHULDPDGRWDGDVHIHLWRVQHJDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$VPHGLGDVDGRWDGDVSHORJRYHUQR
EUDVLOHLURSDUDRFRQWUROHLQIODFLRQiULRLQFOXtUDPDPDQXWHQomRGHUtJLGDVSROtWLFDVPRQHWiULDVFRP
HOHYDGDVWD[DVGHMXURVFRQVHTXHQWHPHQWHUHVWULQJLQGRDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHUHGX]LQGR
R FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR 2 &2320 IUHTXHQWHPHQWH DMXVWD D WD[D GH MXURV HP VLWXDo}HV GH
LQFHUWH]DHFRQ{PLFDSDUDDWLQJLUPHWDVHVWDEHOHFLGDVQDSROtWLFDHFRQ{PLFDGRJRYHUQREUDVLOHLUR
$LQIODomREHPFRPRDVPHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVSDUDFRPEDWrODHDHVSHFXODomRS~EOLFDVREUH
SRVVtYHLV PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV IXWXUDV WHP SURGX]LGR HIHLWRV QHJDWLYRV UHOHYDQWHVVREUHD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHFRQWULEXtGRSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLODXPHQWDQGRDYRODWLOLGDGH
GRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLD
4XDLVTXHUPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURQRIXWXURLQFOXLQGRDUHGXomRQDVWD[DVGH
MXURV LQWHUYHQomR QR PHUFDGR GH FkPELR H D LPSOHPHQWDomR GH PHFDQLVPRV SDUD DMXVWDU RX
GHWHUPLQDURYDORUGRUHDOSRGHPGHVHQFDGHDULQIODomRDIHWDQGRDGYHUVDPHQWH R GHVHPSHQKR
JHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD6HR%UDVLOHQIUHQWDULQIODomRDOWDQRIXWXUR$&RPSDQKLDWDOYH]QmR
SRVVDDMXVWDURVSUHoRVTXHFREUDGHVHXVFOLHQWHVSDUDFRPSHQVDURVHIHLWRVGDLQIODomRHPVXD
HVWUXWXUDGHFXVWRVRTXHSRGHULDDXPHQWDUVHXVFXVWRVHUHGX]LUVXDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVH
OtTXLGDV
$OpP GLVVR QR FDVR GH DXPHQWR GD LQIODomR R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRGH RSWDU SRU DXPHQWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHDVWD[DVGHMXURV2DXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUQmRDSHQDVRFXVWR
GHREWHQomRGHQRYRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSHOD&RPSDQKLDPDVWDPEpP R FXVWR GD
GtYLGD DWXDO GD &RPSDQKLD EHP FRPR HP VHX FDL[D H HTXLYDOHQWHV D FDL[D WtWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRVHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRDSDJDUTXHHVWmRVXMHLWRVDWD[DVGHMXURV'HVVDIRUPD
DIOXWXDomRQDVWD[DVGHMXURVEUDVLOHLUDVHDLQIODomRSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
SRLVD&RPSDQKLDSRVVXLHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQGH[DGRVjYDULDomRGDWD[DPpGLDGLiULD
GRV'HSyVLWRV,QWHUILQDQFHLURV', &', FDOFXODGDHGLYXOJDGDSHOD%6$±%UDVLO%ROVD
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%DOFmR %  3RU RXWUR ODGR XPD UHGXomR VLJQLILFDWLYD QR &', RX LQIODomR SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDUHFHLWDGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
O negócio da Companhia, os resultados de suas operações, bem como o valor de suas
ações podem ser afetados negativamente por condições macroeconômicas, condições do
mercado imobiliário e outras condições de execução dos projetos.
$LQG~VWULDGHFRQVWUXomRFLYLOHLQFRUSRUDomRHORWHDPHQWRLPRELOLiULRpFtFOLFDHVLJQLILFDWLYDPHQWH
LQIOXHQFLDGD SRU PXGDQoDV QDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV JHUDLV H ORFDLV WDLV FRPR L  QtYHLV GH
HPSUHJR LL FUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDO LLL FRQILDQoDGRFRQVXPLGRUHHVWDELOLGDGHGRVQtYHLVGH
UHQGD LY WD[DGHMXURV Y GHiUHDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRVLPRELOLiULRV YL GLVSRQLELOLGDGHGH
iUHDVSDUDLQFRUSRUDomRHYHQGD YLL FRQGLo}HVGHUHYHQGDQRPHUFDGRLPRELOLiULRHQWUHRXWURV

$LQGDRYDORUGHPHUFDGRGHiUHDVQmRGHVHQYROYLGDVHXQLGDGHVGLVSRQtYHLVHPHVWRTXHSRGHUi
IOXWXDUVLJQLILFDWLYDPHQWHFRPRUHVXOWDGRGDVPXGDQoDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHQRPHUFDGR
LPRELOLiULR &DVR RFRUUDP PXGDQoDV DGYHUVDV VLJQLILFDWLYDV QDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV RX GR
PHUFDGRLPRELOLiULRD&RPSDQKLDSRGHUiWHUTXHYHQGHUHPSUHHQGLPHQWRVFRPSHUGDRXPDQWHU
XQLGDGHVHPHVWRTXHSRUPDLVWHPSRTXHRSODQHMDGR$YRODWLOLGDGHGRPHUFDGRILQDQFHLURPXQGLDO
SRGHFDXVDULPSDFWRVDGYHUVRVQRVSODQRVGRJRYHUQREUDVLOHLURSDUDDLQG~VWULDGDFRQVWUXomR
FLYLOHGHLQFRUSRUDomRHORWHDPHQWRLPRELOLiULRHFRQVHTXHQWHPHQWHQD&RPSDQKLD
Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países,
especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
2 SUHoR GH PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV p DIHWDGR SRU FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRHPRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRRV(VWDGRV8QLGRVSDtVHVHXURSHXV EHP
FRPR RXWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV H GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV (PERUD DV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDV QD (XURSD H QRV (VWDGRV 8QLGRV SRVVDP GLIHULU VLJQLILFDWLYDPHQWH GDVFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVGR%UDVLODVUHDo}HVGRVLQYHVWLGRUHVDDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHP
WHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRSUHoRGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV2V
SUHoRVGDVDo}HVQHJRFLDGDVQD%SRUH[HPSORIRUDPKLVWRULFDPHQWHVHQVtYHLVDIOXWXDo}HVQDV
WD[DVGHMXURVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRDYDULDo}HVGDVSULQFLSDLVEROVDVGRV(VWDGRV8QLGRV
$OpPGLVVRDVFULVHVHPRXWURVSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLURLQWHUHVVHGH
LQYHVWLGRUHV HP YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR DV Do}HV RUGLQiULDV GD
&RPSDQKLD (VVHV HYHQWRV SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GDV VXDV Do}HV
RUGLQiULDVUHVWULQJLURVHXDFHVVRDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVHFRPSURPHWHUDVXDFDSDFLGDGHGH
ILQDQFLDUDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURFRPWHUPRVIDYRUiYHLVRXLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVWHUPRV
$OpPGLVVRDFULVHILQDQFHLUDHDLQVWDELOLGDGHSROtWLFDQRV (VWDGRV 8QLGRV LQFOXLQGR R UHFHQWH
FRQIOLWRHQYROYHQGR(VWDGRV8QLGRVH,UmHDJXHUUDFRPHUFLDOHQWUHRV(VWDGRV8QLGRVHD&KLQD
R VXUWR GR FRURQDYtUXV EHP FRPR FULVHV QD (XURSDHRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRRVLPSDFWRVGD
RFRUUrQFLD GR %UH[LW DIHWDUDP D HFRQRPLD JOREDO SURGX]LQGR GLYHUVRV HIHLWRV TXH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHLPSDFWDUDPRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRDVIOXWXDo}HVQR
SUHoR GH WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV OLVWDGDV UHGXo}HV QD RIHUWD GH FUpGLWR GHWHULRUDomR GD
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HFRQRPLD JOREDO IOXWXDomRGDV WD[DV GH FkPELRH LQIODomR HQWUH RXWUDVTXH SRGHP GLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHGD&RPSDQKLD
Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente os negócios, operações
e condição financeira da Companhia e suas controladas.
2 %UDVLO WHP DSUHVHQWDGR LQVWDELOLGDGHV HFRQ{PLFDV FDXVDGDV SRU GLVWLQWRV HYHQWRV SROtWLFRVH
HFRQ{PLFRVREVHUYDGRVQRV~OWLPRVDQRVFRPDGHVDFHOHUDomRGRFUHVFLPHQWRGR3,%HHIHLWRVHP
IDWRUHVGHRIHUWD QtYHLVGHLQYHVWLPHQWRVDXPHQWRHXVRGHWHFQRORJLDV QD SURGXomR HWF  H GH
GHPDQGD QtYHLV GH HPSUHJR UHQGD HWF  &RQVHTXHQWHPHQWH D LQFHUWH]D VREUH VH R JRYHUQR
EUDVLOHLURYDLFRQVHJXLUSURPXOJDUDVUHIRUPDVHFRQ{PLFDVQHFHVViULDVSDUDFRQWHUDGHWHULRUDomR
GDVFRQWDVS~EOLFDVHGDHFRQRPLDSRGHOHYDUDXPGHFOtQLRGDFRQILDQoDGRPHUFDGRQDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDHDXPDFULVHQRJRYHUQR

$HFRQRPLDEUDVLOHLUDFRQWLQXDVXMHLWDjVSROtWLFDVHDRVDWRVJRYHUQDPHQWDLVRVTXDLVHP QmR
VHQGREHPVXFHGLGRVRXLPSOHPHQWDGRVSRGHUmRDIHWDUDVRSHUDo}HVHRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
GDV HPSUHVDV LQFOXLQGR RV GD &RPSDQKLD 1RV ~OWLPRV DQRV R FHQiULR SROtWLFR EUDVLOHLUR
H[SHULPHQWRX XPD LQWHQVD LQVWDELOLGDGH HP GHFRUUrQFLD SULQFLSDOPHQWH GD GHIODJUDomR GH XP
HVTXHPD GH FRUUXSomR HQYROYHQGR YiULRV SROtWLFRV LQFOXLQGR PHPEURV GR DOWR HVFDOmR R TXH
FXOPLQRXFRPRLPSHDFKPHQWGD~OWLPDSUHVLGHQWHGDUHS~EOLFDHFRPDo}HVFRQWUDVHXVXFHVVRU
HVXDHTXLSH
2V PHUFDGRV EUDVLOHLURV WrP UHJLVWUDGR XP DXPHQWR GH YRODWLOLGDGH GHYLGR jV LQFHUWH]DV
GHFRUUHQWHV GH LQYHVWLJDo}HV HP DQGDPHQWR FRQGX]LGDV SHOD 3ROtFLD )HGHUDO %UDVLOHLUD H SHOR
0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO GHQWUH DV TXDLV D ³2SHUDomR /DYD -DWR´ 7DLV LQYHVWLJDo}HV WrP
LPSDFWDGR D HFRQRPLD H R DPELHQWH SROtWLFR GR SDtV $OJXQV PHPEURV GR *RYHUQR )HGHUDO
EUDVLOHLUR H GR 3RGHU /HJLVODWLYR EHP FRPR H[HFXWLYRV GH JUDQGHV FRPSDQKLDV S~EOLFDV H
SULYDGDVHVWmRHQIUHQWDQGRDFXVDo}HVGHFRUUXSomRSRUVXSRVWDPHQWHWHUHPDFHLWDGRVXERUQRV
SRU PHLR GH SURSLQDV HP FRQWUDWRV FRQFHGLGRV SHOR JRYHUQR D FRPSDQKLDV GH LQIUDHVWUXWXUD
SHWUyOHRHJiVHFRQVWUXomRGHQWUHRXWUDV2VYDORUHVGHVWDVSURSLQDVVXSRVWDPHQWHILQDQFLDUDP
FDPSDQKDVGHSDUWLGRVSROtWLFRVHQmRIRUDPFRQWDELOL]DGDVRXGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWHVHUYLQGR
SDUD SURPRYHU R HQULTXHFLPHQWR SHVVRDO GRV EHQHILFLiULRV GR HVTXHPD GH FRUUXSomR &RPR
UHVXOWDGRYiULRVSROtWLFRV LQFOXLQGR PHPEURV GR&RQJUHVVR1DFLRQDO H H[HFXWLYRVGH JUDQGHV
FRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDVEUDVLOHLUDVUHQXQFLDUDPDVHXVFDUJRVHRXIRUDPSUHVRVVHQGR
TXHRXWUDVSHVVRDVDLQGDHVWmRVHQGRLQYHVWLJDGDVSRUDOHJDo}HVGHFRQGXWDDQWLpWLFDHLOHJDO
LGHQWLILFDGDVGXUDQWHWDLVLQYHVWLJDo}HV
2 SRWHQFLDO UHVXOWDGR GHVWDV H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV p LQFHUWR PDV HODV Mi WLYHUDP XP LPSDFWR
QHJDWLYR VREUH D LPDJHP H UHSXWDomR GDV HPSUHVDV HQYROYLGDV EHP FRPRVREUH D SHUFHSomR
JHUDO GR PHUFDGR VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD 2 GHVHQYROYLPHQWR GHVVHV FDVRV GH FRQGXWDV
DQWLpWLFDVWHPDIHWDGRHSRGHFRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVDFRQGLomRILQDQFHLUD
HRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGHVXDVDo}HV$
&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGH
SROtWLFDHHFRQ{PLFDQHPVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRX
FRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
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$&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGHSUHYHURVUHVXOWDGRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPRLPSDFWRVREUHD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR
$OpPGLVVRTXDOTXHUGLILFXOGDGHGR*RYHUQR)HGHUDOHPFRQVHJXLUPDLRULDQR&RQJUHVVR1DFLRQDO
SRGHULD UHVXOWDU HP LPSDVVH QR &RQJUHVVR DJLWDomR SROtWLFD H PDQLIHVWDo}HV PDVVLYDV HRX
JUHYHVTXHSRGHULDPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD,QFHUWH]DVHPUHODomRj
LPSOHPHQWDomRSHORJRYHUQRGHPXGDQoDVUHODWLYDVjVSROtWLFDVPRQHWiULDILVFDOHSUHYLGHQFLiULD
EHP FRPR j OHJLVODomR SHUWLQHQWH SRGHP FRQWULEXLU SDUD D LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD (VVDV
LQFHUWH]DVHQRYDVPHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV
23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
jFRQGXomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDVRSHUDo}HVHR GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUTXDLVSROtWLFDV
R3UHVLGHQWHLUiDGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHU
XPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLDRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
$V UHFHQWHV LQVWDELOLGDGHV SROtWLFDV H HFRQ{PLFDV WrP OHYDGR D XPD SHUFHSomR QHJDWLYD GD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHXPDXPHQWRQDYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURTXH
WDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHDVDo}HVGD&RPSDQKLD4XDOTXHULQVWDELOLGDGH
HFRQ{PLFDUHFRUUHQWHHLQFHUWH]DVSROtWLFDVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHDVDo}HVGD
&RPSDQKLD
4XDOTXHUTXHGDQRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomR
GDVVXDVDo}HVRUGLQiULDV
Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar
negativamente o preço das ações ordinárias da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSHODSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHVTXDQWRDRVULVFRV
UHODFLRQDGRVjFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLO$VDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVXDVFODVVLILFDo}HVVREHUDQDVTXH VHEDVHLDPHPXPDVpULHGH
IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
FiOFXORVGHGtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV
(PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶VLQLFLRXDUHYLVmRGDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQR
GR%UDVLOUHEDL[DQGRDSDUDXPJUDXDEDL[RGRGHQRPLQDGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHGHVGHHQWmRR
%UDVLOYHPVRIUHQGRVXFHVVLYRVFRUWHVHPVXDQRWDSHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
GHULVFRQRPXQGR$SyVRUHEDL[DPHQWRIHLWRHPGHVHWHPEUR GH  D 6WDQGDUG  3RRU¶V
UHGX]LXQRYDPHQWHDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOGH³%%´SDUD³%%´HPDLVUHFHQWHPHQWH
HPGHMDQHLURGHUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOGH³%%´SDUD³%%
³FRPSHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRRDWUDVRQDDSURYDomRGHPHGLGDVILVFDLVTXHUHHTXLOLEUHPDV
FRQWDVS~EOLFDV(PGHGH]HPEURGHDLQGDVHPDOWHUDUDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQR
GR %UDVLO D 6WDQGDUG  3RRU¶V HOHYRX GH HVWiYHO SDUD SRVLWLYD D SHUVSHFWLYD GD QRWD GD GtYLGD
S~EOLFDEUDVLOHLUDRTXHLQGLFDTXHDDJrQFLDSRGHUiHOHYDUDQRWDGR3DtVQRVSUy[LPRVGRLVDQRV
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(PIHYHUHLURGHD0RRG\¶VUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOSDUDXPJUDXDEDL[R
GRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD³%D´FRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDDOWHUDGDHPDEULOGH
SDUDXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHO
(PIHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD³%%´
QRWD HVVD TXH IRL UHDILUPDGD HP DJRVWR GH  FRP XPD SHUVSHFWLYD HVWiYHO FLWDQGR DV
IUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGRJRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGH
FUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR(PGHQRYHPEURGH
D)LWFKUHDILUPRXRUDWLQJGR%UDVLOHP³%%´FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHO
$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH UDWLQJ DFLPD PHQFLRQDGDV &RQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVGRV
WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH 4XDLVTXHU VLQDLV GH
GHWHULRUDomRHFRQ{PLFDRXFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHPOHYDUDQRYRV
UHEDL[DPHQWRV 4XDOTXHU QRYD GHJUDGDomR GDV FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO
SRGHULDDXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
RSUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar adversamente a condição financeira da
Companhia, seus resultados operacionais e seu valor de mercado das ações.
$PRHGDEUDVLOHLUDVRIUHXYDULDo}HVIUHTXHQWHVHVXEVWDQFLDLVHPUHODomRDRGyODUGRV(VWDGRV
8QLGRVHRXWUDVPRHGDVHVWUDQJHLUDVQDV~OWLPDVGpFDGDV$GHVYDORUL]DomRGRUHDOHPUHODomR
DRGyODUQRUWHDPHULFDQRSRGHFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVQR%UDVLOHDXPHQWRVQDVWD[DVGHMXURV
TXHDIHWDPQHJDWLYDPHQWHRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDUHVXOWDQGRHPHIHLWRVDGYHUVRV
H PDWHULDLV VREUH D FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 7DPEpP
UHVWULQJH R DFHVVR DRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV LQWHUQDFLRQDLV H GHWHUPLQD DV LQWHUYHQo}HV GR
JRYHUQRLQFOXVLYHSRUPHLRGHSROtWLFDVUHFHVVLYDV$OpPGLVVRDGHVYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDR
GyODUSRGHOHYDUDXPDUHGXomRGRFRQVXPRHDXPFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRPDLVOHQWR3RURXWUR
ODGR D YDORUL]DomR GR UHDO IUHQWHDR GyODU H RXWUDV PRHGDV HVWUDQJHLUDV SRGH UHVXOWDU QR
DJUDYDPHQWR GD EDODQoD FRPHUFLDO EUDVLOHLUDEHPFRPRQDGHVDFHOHUDomRGRFUHVFLPHQWRGDV
H[SRUWDo}HV'HSHQGHQGRGDVFLUFXQVWkQFLDVDGHVYDORUL]DomRRXDSUHFLDomRGRUHDOSRGHWHUXP
HIHLWR PDWHULDO H QHJDWLYR VREUH R FUHVFLPHQWR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD EHP FRPR VREUH RV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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'HVFULomRGRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD p XPD KROGLQJ H RV ULVFRV GH PHUFDGR D TXH HVWDPRV H[SRVWRV HVWmR OLJDGRV j
FRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVXDVFRQWURODGDV

2VULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWmRH[SRVWDVmR L 5LVFRGH
7D[DGH-XURVH LL 5LVFRGH/LTXLGH]

D  5LVFRGH7D[DGH-XURV

'HFRUUH GD SRVVLELOLGDGH GD &RPSDQKLD H GDV VXDV FRQWURODGDV VRIUHUHP JDQKRV RX SHUGDV
GHFRUUHQWHVGH RVFLODo}HV GH WD[DVGH MXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXV DWLYRVH SDVVLYRV ILQDQFHLURV 2
LQGH[DGRU FRQGLFLRQDGR jV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV p R &', 3DUD DV FRQWDV D UHFHEHU GH YHQGD GH
XQLGDGHV RLQGH[DGRU SUHSRQGHUDQWHPHQWH XWLOL]DGR DWp R ILQDO GR FRQWUDWR p R ,*30 RX ,3&$ (P
DOJXQVFDVRVQmRKiFRUUHomR

$VGtYLGDVGD&RPSDQKLDRXRXWUDVREULJDo}HVUHDMXVWDGDVSHODLQIODomRRXSHODWD[DGHMXURVSRGHP
VRIUHU DXPHQWRV SURSRUFLRQDLV R TXH SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR QRV UHVXOWDGRV GD $OSKDYLOOH
8UEDQLVPRMiTXHHODSRGHVHULQFDSD]GHUHSDVVDUWRGRRXSDUWHGHVVHDFUpVFLPRDRVFOLHQWHV

8PGRVSULQFLSDLVULVFRVGD&RPSDQKLDSURYpPGDVGtYLGDVDWUHODGDVDR&',(PGHMXQKRGH
 R YROXPH GH ILQDQFLDPHQWRV LQGH[DGR DR &', HUD GH 5 PLOK}HV 3DUD D DQiOLVH GH
VHQVLELOLGDGHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRXWLOL]RXDPpGLDGR&',GHMXQKRGHFRQIRUPHGLYXOJDGR
SHOR3RUWDOGH)LQDQoDV  QRFHQiULR,FRPXPDFUpVFLPRGH  HQRFHQiULR,,XP
DFUpVFLPRGH  



Em R$ milhões (exceto se de outra
forma indicado)
7D[DHVWLPDGDGR&',
'HVSHVD
ILQDQFHLUD
LQGH[DGDDR
&',

&HQiULR%DVH

&HQiULR,  

&HQiULR,,  








5


5


5


E  5LVFRGH/LTXLGH]

2 ULVFR GH OLTXLGH] FRQVLVWH QD HYHQWXDOLGDGH GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR GLVSRUHP GH
UHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRPVHXVFRPSURPLVVRVHPIXQomRGRVSUD]RVGHOLTXLGDomRGHVHXV
GLUHLWRVHREULJDo}HVSRGHQGRDIHWDUVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

1mRREVWDQWHD$GPLQLVWUDomRYLVOXPEUDDOWHUQDWLYDVGHSUHVHUYDomRGHFDL[DSDUDDHYHQWXDOLGDGHGH
LQVXFHVVRQDH[HFXomRGRSODQRGHQHJyFLRVTXHLQFOXHP L UHGXomRGRVLQYHVWLPHQWRVGLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVDRVODQoDPHQWRVGHHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV LL UHSURJUDPDomRGDFXUYDGHREUDV
GRV SURMHWRV Mi ODQoDGRV VHP LPSDFWR QD GDWD GH HQWUHJD LLL  UHGXomR GDV GHVSHVDV GH
GHVHQYROYLPHQWRHDSURYDomRGHQRYRVSURMHWRV LY UHGXomRGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVH
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Y UHSURJUDPDomRGRVSDJDPHQWRVYLQFXODGRVDPDQXWHQomRGRVORWHVHPHVWRTXH YL HFDSWDomRGH
QRYDV GtYLGDV FRUSRUDWLYDV HRX FRQWUDWDomR GH ILQDQFLDPHQWRV FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV FRP DV
TXDLVD&RPSDQKLDWHPUHODFLRQDPHQWRSDUDILQDQFLDUVXDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURQRFXUWRSUD]R
DOpPGHFRQWDUFRPDFLRQLVWDVFRPSURPHWLGRVFRPRVXFHVVRGDFRPSDQKLDQRORQJRSUD]R'HVVD
IRUPDD$GPLQLVWUDomRMXOJDTXHQmRH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHTXDQWRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVGHFRQWLQXDUHPRSHUDQGRQRIXWXURSUHYLVtYHO

$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD XP VXPiULR GR SHUILO GH YHQFLPHQWR GRV SDVVLYRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLDFRPEDVHQRVFRQWUDWRVH[LVWHQWHVQDGDWDGHGHMXQKRGH YDORUHVHPPLOKDUHV
GH5 



$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHU
(PSUpVWLPRVH
FILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
(IHLWROtTXLGR



0HQRVGHDQR

'HDDQRV 'HDDQRV







0DLVTXH
DQRV
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDQmRpSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHOHYDQWHV
3RU VXDYH] D $OSKDYLOOH8UEDQLVPRFRQWURODGD SHOD &RPSDQKLD DVVLP FRPR DVFRQWURODGDV GD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRILJXUDPFRPRSDUWHVHPSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHSURFHVVRVMXGLFLDLV
GH QDWXUH]D FtYHO WUDEDOKLVWD WULEXWiULD H DGPLQLVWUDWLYD GHFRUUHQWHV GR FXUVR QRUPDO GH VXDV
DWLYLGDGHV
(PGHMXQKRGHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDSRLDGDSRUVHXVDVVHVVRUHVOHJDLVFRQVWLWXLX
SURYLVmRQRPRQWDQWHGH5 FHQWRHTXDUHQWDHXPPLOK}HVVHWHFHQWRVHTXDUHQWD
HTXDWURPLOUHDLV SDUDFRQWLQJrQFLDVFXMDFKDQFHGHSHUGDpFODVVLILFDGDFRPR³SURYiYHO´FRQIRUPH
GLVFULPLQDGRDEDL[R2FiOFXORGRVYDORUHVDVHUHPSURYLVLRQDGRVUHIOHWHDPHOKRUH[SHFWDWLYDGH
SHUGD GDV Do}HV MXGLFLDLV DSXUDGD SHORV DGYRJDGRV UHVSRQViYHLV SHOD FRQGXomRJHUHQFLDPHQWR
GRVSURFHVVRV
2VSURFHVVRVGHVFULWRVQHVWHLWHPIRUDPVHOHFLRQDGRVFRQVLGHUDQGRVXDFDSDFLGDGHGHUHSUHVHQWDU
LPSDFWRVLJQLILFDWLYRDRSDWULP{QLRGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRjVXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRXVHXV
QHJyFLRV)RUDPFRQVLGHUDGRVDLQGDQDVHOHomRGHSURFHVVRVUHOHYDQWHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGR
YDORU HQYROYLGR SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV TXH SRVVDP UHSUHVHQWDU XP LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDLPDJHPGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRRXDLQGDTXHSRVVDPGHDOJXPDIRUPDLQIOXHQFLDU
DGHFLVmRGRLQYHVWLGRUHPLQYHVWLUHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
2V SULQFLSDLV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV D TXH D $OSKDYLOOH
8UEDQLVPRHRXVXDVFRQWURODGDVHVWDYDPVXMHLWDHPGHMXQKRGHVmRRVVHJXLQWHV

;ŝͿ

&RQWLQJrQFLDV&tYHLV

$EDL[RVHJXHPDVSULQFLSDLVFRQWLQJrQFLDVFtYHLVTXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHRXVXDV
FRQWURODGDVVmRSDUWH
3URFHVVRQ

D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGD&RPDUFDGH%DXUX(VWDGRGH6mR
3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR ³0363´  5pX
&RPSDQKLDHRXWURV

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5 9DORUGDFDXVD 
HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD
SURSRVWD HP IDFH GD &RPSDQKLD H RXWURV HP UD]mR GH VXSRVWDV
LUUHJXODULGDGHV QD DSURYDomR H LPSODQWDomR GR ORWHDPHQWR
UHVLGHQFLDO XUEDQR GHQRPLQDGR $OSKDYLOOH %DXUX HP UD]mR GD
LQREVHUYkQFLDGR]RQHDPHQWRGRORFDOHSODQRGLUHWRU'HVVDIRUPD
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UHTXHU L RUHVVDUFLPHQWRLQWHJUDOGRGDQR LL SDJDPHQWRGHPXOWD
H LLL  SURLELomR GH FRQWUDWDomR FRP R SRGHU S~EOLFR RX UHFHEHU
EHQHItFLRV RX LQFHQWLYRV ILVFDLV 2V DXWRV HQFRQWUDPVH HP IDVH
SHUtFLD
J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDSRGHUiVHULPSHGLGDGHFRQWUDWDU
GRSURFHVVR
FRPR3RGHU3~EOLFRVHUFRQGHQDGDQDVSHQDOLGDGHVGRDUWLJR
GD /HL GH ,PSURELGDGH /HL   TXDLV VHMDP UHVVDUFLPHQWR
LQWHJUDOGRGDQRVHKRXYHUSHUGDGDIXQomRS~EOLFDVXVSHQVmRGRV
GLUHLWRVSROtWLFRVSDJDPHQWRGHPXOWDFLYLOHSURLELomRGHFRQWUDWDU
FRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRX
FUHGLWtFLRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH DLQGD TXH SRU LQWHUPpGLR GH
SHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULR2LPSDFWRILQDQFHLUR
pLQHVWLPiYHOQHVWHPRPHQWRSRLVWDOLPSDFWRGHSHQGHGHDYDOLDomR
WpFQLFDGDH[LVWrQFLDHDPSOLWXGDGHGRVLPSDFWRVFDXVDGRV

3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH&DPSLQD*UDQGH(VWDGRGD3DUDtED

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$VVRFLDomR6RFLRDPELHQWDO&RQVFLrQFLD
5pXV$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV ,QHVWLPiYHO QHVWH PRPHQWR SRLV GHSHQGH GH DYDOLDomR WpFQLFD GD
H[LVWrQFLDHDPSOLWXGDGHGRVLPSDFWRVDPELHQWDLV
HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH $omR &LYLO 3~EOLFD SRU PHLR GD TXDO SUHWHQGH EXVFDU
LQGHQL]DomRSRUGDQRVSDWULPRQLDLVHH[WUDSDWULPRQLDLVHPUD]mRGH
VXSRVWRV GDQRV SHUSHWUDGRV DR PHLR DPELHQWH H j FROHWLYLGDGH
FDXVDGRV SHOR HPSUHHQGLPHQWR $OSKDYLOOH &DPSLQD *UDQGH $
$XWRUD DOHJD TXH R HPSUHHQGLPHQWR IRL DXWRUL]DGR OLFHQFLDGR H
LPSOHPHQWDGR HP 8QLGDGH GH &RQVHUYDomR GH 3URWHomR ,QWHJUDO
5HTXHUHX TXH IRVVH MXOJDGD SURFHGHQWH D GHPDQGD D ILP GH
FRQGHQDUD5pDSDJDU L 5DWtWXORGHLQGHQL]DomR
SHORV GDQRV DPELHQWDLV SDWULPRQLDLV D VHU GHSRVLWDGR QR )XQGR
(VWDGXDOGH'LUHLWRV'LIXVRVH&ROHWLYRV LL LQGHQL]DomR SRU GDQRV
DPELHQWDLVH[WUDSDWULPRQLDLVFROHWLYRVH LLL FRQGHQDomRHPFXVWDV
H VXFXPErQFLD 1R HQWDQWR D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR DOHJD QRV
DXWRVTXH L RHPSUHHQGLPHQWRIRLGHYLGDPHQWHDSURYDGRSRUWRGRV
RV DJHQWHV UHVSRQViYHLV H LL  QmR KRXYH LQYDVmR GD iUHD GH
FRQVHUYDomRFRQIRUPHODXGRVWpFQLFRVDSUHVHQWDGRVQRVDXWRV
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J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD(P FDVR GH SHUGD D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRGHUi VRIUHU LPSDFWR
GRSURFHVVR
ILQDQFHLURLQHVWLPiYHOQHVWHPRPHQWRSRLVWDOLPSDFWRGHSHQGHGH
DYDOLDomR WpFQLFD GD H[LVWrQFLD H DPSOLWXGDGH GRV LPSDFWRV
DPELHQWDLV


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH7HUHVLQD(VWDGRGR3LDXt

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU3URJUDPDGH3URWHomRH'HIHVDGR&RQVXPLGRU352&21
5pX$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5 GH]PLOK}HVGHUHDLV 9DORUGDFDXVD 
HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

352&21 DOHJD TXH GLYHUVRV FRQVXPLGRUHV SHGLUDP GLVWUDWR
DPLJiYHOTXHWHULDVLGRQHJDGRSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR5HTXHU
D DSOLFDomR GH PXOWD DGPLQLVWUDWLYD SRU GDQRV PRUDLV FROHWLYRV $
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRU VXD YH] DOHJD TXH L  RVGLVWUDWRVQmR
IRUDP QHJDGRV H LL  DV FRQGLo}HV SDUD TXH R FOLHQWH SXGHVVH
GLVWUDWDURVFRQWUDWRVHVWDYDPSUHYLVWDVQR FRQWUDWR GH FRPSUDH
YHQGD H QmR SRGHULDP VHU QHJRFLDGDV D SRVWHULRUL VHP DFRUGR
FRPXP HQWUH DV SDUWHV (P  IRL FRQFHGLGD WXWHOD
DQWHFLSDGDDR$XWRUGHWHUPLQDQGR L DUHVFLVmRGRVFRQWUDWRVGH
SURPHVVD GH FRPSUD H YHQGD FRP RV FRQVXPLGRUHV TXH R
VROLFLWDUDP LL DUHVWLWXLomRGRVYDORUHVSDJRVSHORVFRQVXPLGRUHV
TXHWLYHUDPVHXVFRQWUDWRVUHVFLQGLGRV LLL DDSUHVHQWDomRGHOLVWD
GHLQDGLPSOHQWHVH LY DVXVSHQVmRGDPRUDGRVLQDGLPSOHQWHVTXH
VROLFLWDUDPDUHVFLVmRFRQWUDWXDOVRSHEDGHPXOWDGH5
DFUHVFLGDGH5SDUDFDGDGLDGHGHVFXPSULPHQWRDWpR
OLPLWHGHGLDVPXOWD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD(P FDVR GH SHUGD D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRGHUi VRIUHU LPSDFWR
GR
ILQDQFHLURHPYDORUHVWLPDGRGH5 GH]PLOK}HVGH
SURFHVVR
UHDLV 
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH&DPSLQDV(VWDGRGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU
&RQVWHUUD &RPpUFLR
5pX&RPSDQKLDHRXWUR

H 6HUYLoRV

/WGD



H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5 RLWR PLOK}HV TXLQKHQWRV H FLQTXHQWD H WUrV PLO
RLWRFHQWRVHVHLVUHDLVHFLQTXHQWDHGRLVFHQWDYRV  9DORUGDFDXVD
HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRGHFREUDQoDFXPXODGDFRPSHGLGRGHLQGHQL]DomR
SRUGDQRVPRUDLVSURSRVWDFRQWUDD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHRXWURHP
UD]mRGDLQREVHUYkQFLDGRFRQWUDWRILUPDGRHQWUHDVSDUWHVHLVTXH
DVREUDVWHULDPVLGRFRQFOXtGDVHPGHQRYHPEURGHVHPR
UHVSHFWLYR SDJDPHQWR 'HVVD IRUPD UHTXHU R UHFRQKHFLPHQWR GD
LQIUDomR FRQWUDWXDO GDV UHTXHULGDV EHP FRPR D DXVrQFLD GH
TXLWDomR GR FRQWUDWR FRP D FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GH 5
 (P  GH VHWHPEUR IRL SURIHULGD GHFLVmR MXOJDQGR
LPSURFHGHQWHRSHGLGR

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD(P FDVR GH SHUGD D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRGHUi VRIUHU LPSDFWR
GR
ILQDQFHLUR GH DWp 5 RLWR PLOK}HV TXLQKHQWRV H
SURFHVVR
FLQTXHQWD H WUrV PLO RLWRFHQWRV H VHLV UHDLV H FLQTXHQWD H GRLV
FHQWDYRV 
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH7HUHVLQD(VWDGRGR3LDXt

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$QWRQLR-RVHGH6RX]DH6LOYDHRXWURV
5pX&RPSDQKLDHRXWURV

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5 VHWH PLOK}HV QRYHFHQWRV H VHWHQWD H WUrV
WUH]HQWRVHQRYHQWDHTXDWURUHDLVHVHVVHQWDHRLWRFHQWDYRV  9DORU
HQYROYLGRV
GDFDXVD 
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRGHREULJDomRGHID]HUFXPXODGDFRPFREUDQoDGH
PXOWDFRQWUDWXDOHUHSDUDomRSRUGDQRVPRUDLV2V$XWRUHVDOHJDP
TXH WHULDP WRPDGR FRQKHFLPHQWR GR ODQoDPHQWR GR
HPSUHHQGLPHQWR LPRELOLiULR ³/RWHDPHQWR $OSKDYLOOH 7HUHVLQD´ H
DGTXLULUDPGLYHUVRVORWHVTXLWDQGRDQWHFLSDGDPHQWHRSUHoRGHYLGR
SHOD FRPSUD GRV ORWHV1R HQWDQWR RV $XWRUHV QmR FRQVHJXLUDP
UHDOL]DUDWUDQVIHUrQFLDGHSURSULHGDGHGRVLPyYHLVSHUDQWHRFDUWyULR
FRPSHWHQWH $ DomR IRL MXOJDGD SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH SDUD
FRQGHQDU D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H R WHUUHQHLUR DR SDJDPHQWR GH
PXOWDFRQWUDWXDOQRYDORUGHVREUHRYDORUDWXDOL]DGRGRSUHoR
GH DTXLVLomR GRV LPyYHLV DIDVWDQGR D LQGHQL]DomR SRU GDQRV
PRUDLV $V 3DUWHV LQWHUSXVHUDP UHFXUVR GH DSHODomR TXH VH
HQFRQWUDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO FRP SURYLVmR FRQVWLWXtGD QR PRQWDQWH WRWDO GH
5 RLWRPLOK}HVVHWHFHQWRVHYLQWHHGRLVPLOUHDLV HP
-XQKRGH

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD(PFDVRGHSHUGDD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRGHUiVRIUHULPSDFWR
ILQDQFHLUR UHODFLRQDGR FRP HYHQWXDO FRQGHQDomR H YDORUHV
GRSURFHVVR
HYHQWXDOPHQWH Mi SDJRV DRV FOLHQWHV HP YDORU HVWLPDGR GH
5 GRLV PLOK}HV GX]HQWRV H WULQWD PLO UHDLV  GDGD D
QDWXUH]DGDFDXVD

D-Xt]R
E,QVWkQFLD
F'DWDGHLQVWDXUDomR
G3DUWHVQRSURFHVVR

3URFHVVRQ
9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH3DOPDV(VWDGRGR7RFDQWLQV
,QVWkQFLD

$XWRU8UEHSODQ$562$562
5pX&RPSDQKLDHRXWUR

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5 VHWHPLOK}HVRLWRFHQWRVHFLQFRPLO
GX]HQWRVHWUrVUHDLVHQRYHQWDHQRYHFHQWDYRV  9DORUGD
FDXVD 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHWXWHODFDXWHODUGHFRUUHQWHGHVXSRVWR
GHVFXPSULPHQWRGR$FRUGRGH3DUFHULD,PRELOLiULDSDUD
LPSOHPHQWDomRGHGRLVORWHDPHQWRVXUEDQRVQDFLGDGHGH
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3DOPDV$$XWRUDUHTXHUHXTXHRVUHFHEtYHLVIRVVHP
DUUHFDGDGRVGLUHWDPHQWHSHOD$XWRUDFRPREULJDomRGH
UHSDVVDUj&RPSDQKLDRXDXWRUL]DomRSDUDTXHDSDUFHOD
GHGD$XWRUDIRVVHDUUHFDGDGDGLUHWDPHQWHFRP
GHWHUPLQDomRSDUDTXHD&RPSDQKLDVHDEVWLYHVVHGHID]rOR
)RLSURIHULGDGHFLVmROLPLQDUDXWRUL]DQGRTXHD$XWRUD
UHDOL]DVVHGLUHWDPHQWHDFREUDQoDGDVXDSDUWLFLSDomRGH
'LDQWHGRVXSRVWRGHVFXPSULPHQWRGDPHGLGDOLPLQDUD$XWRUD
DSUHVHQWRXRVSULQFLSDLVSHGLGRVREMHWRVGDDomR L EORTXHLR
GRYDORUGH5QDVFRQWDVGD$OSKDYLOOHHP
JDUDQWLDGRUHHPEROVRGDTXDQWLDTXHIRLEORTXHDGDQDVFRQWDV
GD$XWRUDHPGHFRUUrQFLDGHVXSRVWDVLQDGHTXDo}HVGHREUDV
LQWHUQDVGRVHPSUHHQGLPHQWRV LL FRQILUPDomRGDWXWHOD
FDXWHODUDQWHFHGHQWH LLL GHFODUDomRGHTXHR$FRUGRGH
3DUFHULD,PRELOLiULRIRLUHVFLQGLGRSRUFXOSDGD&RPSDQKLDRX
VXEVLGLDULDPHQWHTXHIRLUHVLOLGRXQLODWHUDOPHQWHSRUGHQ~QFLD
LPRWLYDGDGD$XWRUD LY GHWHUPLQDomRGHGLYLVmRHSDUWLOKDGRV
ORWHVHUHFHEtYHLVGRVHPSUHHQGLPHQWRVGHDFRUGRFRPD
SURSRUomRGDSDUWLFLSDomRTXHFDGDSDUWHGHWpPVREUHHVVHV
ORWHVHUHFHEtYHLV Y UHHPEROVRGRVYDORUHVTXHIRUDP
EORTXHDGRVHYLHUHPDVHUEORTXHDGRVQRVDXWRVGHDomRTXH
GLVFXWHLQDGHTXDomRGHREUDVLQWHUQDVGRVHPSUHHQGLPHQWRV
YL GHFODUDomRGHTXHD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUWRGRVRV
SUHMXt]RVDGYLQGRVGDVDo}HVGHUHVFLVmRFRQWUDWXDORXGH
SHGLGRVGHFRQGHQDomRGHPXOWDHLQGHQL]DomRSHORV
DGTXLUHQWHVGHORWHVGRVHPSUHHQGLPHQWRVH YLL FRQGHQDomR
DRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRj$XWRUDSRUWRGRVRVSUHMXt]RV
GHFRUUHQWHVGRQmRSDJDPHQWRGHGtYLGDVGH,378H,7%,GH
HPSUHVDVVyFLRFRQWURODGRUDVGD$XWRUDSHUDQWHR0XQLFtSLRGH
3DOPDV$&RPSDQKLDDSUHVHQWRXFRQWHVWDomRHRVDXWRVHVWmR
SHQGHQWHVGHVHQWHQoD
J&KDQFHGHSHUGD
K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGR
SURFHVVR


3RVVtYHO
(PFDVRGHSHUGDD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRGHUiVRIUHU
LPSDFWRILQDQFHLURHUHSXWDFLRQDO

3URFHVVRQ

D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH*RLDQLD(VWDGRGR*2

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR
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G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH*RLiV ³03*2´ 5pX
0XQLFtSLRGH5LEHLUmR3UHWRH$VVRFLDomR$OSKDYLOOH5LEHLUmR
3UHWR

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5 9DORUGDFDXVD 
HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omR&LYLO3~EOLFDFRPSHGLGROLPLQDUFRPRREMHWLYR
GHFRQGHQDURV5pXVHPREULJDomRGHID]HUHGHQmRID]HUTXH
LPSRUWHPQDUHSDUDomRGHVXSRVWRGDQRDPELHQWDOTXDOVHMDD
9RoRURFDGR&yUUHJR%XULWLFRPDLQWHJUDOUHFXSHUDomRGDiUHD
GHJUDGDGDOHLWRGRPDQDQFLDOHPDUJHQVLQFOXVLYHVXD
UHYHJHWDomRHLQGHQL]DomRSHORVGDQRVFDXVDGRVDRPHLR
DPELHQWH5HTXHUDLQGDVHMDPFRQGHQDGRVDLQGHQL]DURV
VXSRVWRVGDQRVSHORSHUtRGRTXHSHUVLVWLXDGHJUDGDomRDWpD
HIHWLYDUHSDUDomR3RUILPUHTXHUVHMDIL[DGRSUD]RGHPHVHV
SDUDWpUPLQRGDVREUDVVRESHQDGHPXOWDGLiULDGH5
SDUDFDGD5pX(VSHFLILFDPHQWHQRTXHWDQJHj&RPSDQKLDR
0LQLVWpULR3~EOLFRDILUPDTXHDFRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRVGHQRPLQDGRV$OSKDYLOOH)ODPER\DQWH3RUWDOGR6RO
WHULDPSUHMXGLFDGRRSURFHVVRHURVLYR2VUHTXHULGRVIL]HUDPXP
SHGLGRGHFKDPDPHQWRDRSURFHVVRDR0XQLFtSLRGH*RLkQLD
LQGHIHULGRSHORMXt]R$VSDUWHVHQWUDUDPFRPDJUDYRGLDQWHGD
GHFLVmRTXHLQGHIHULXRFKDPDPHQWRWHQGRD&RPSDQKLDDOHJDGR
TXHRPXQLFtSLRDWUDYpVGD6(00$GHWHUPLQRXDPRGLILFDomRGR
SURMHWRGHHVFRDPHQWRGRODQoDPHQWRSOXYLDOSDUDRORFDOWHQGR
HVWHUHDOL]DGRWDLVREUDVSDUDDWHQGHUDVH[LJrQFLDVGD6HFUHWDULD
$&RPSDQKLDIRUPXORXSHGLGRGHGHYROXomRGHSUD]RHDJUDYRX
SRUpPDPERVRVSHGLGRVIRUDPQHJDGRV)RLGHVLJQDGRQRYRMXL]
SDUDDWXDUQRSURFHVVRHPUD]mRGDGHFODUDomRGHVXVSHLomR
OHYDQWDGDSRUMXt]HVGHVLJQDGRVSDUDRFDUJR$&RPSDQKLD
UHTXHUHXDUHGXomRGRVKRQRUiULRVSHULFLDLVEHPFRPRD
VXEVWLWXLomRGRSHULWRQRPHDGRHTXHIRVVHLQGHIHULGDDSURSRVWD
GHGHYLVmRGRVKRQRUiULRVHQWUHRVUpXV2MXL]GHWHUPLQRXTXHR
(VWDGRGH*RLiVGHYHDUFDUFRPRVKRQRUiULRVSHULFLDLVSRUWHU
UHTXHULGRDSHUtFLD2SURFHVVRHVWiHPIDVHGHLQVWUXomR
SURFHVVXDOHFRQFOXVRSDUDGHVSDFKRDFHUFDGDSRVVLELOLGDGHGD
XWLOL]DomRGHSURYDHPSUHVWDGD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD&LDQmRpSDUWHQRSURFHVVR4XDQWRDRPpULWRKiGHVHVXVWHQWDU
GRSURFHVVR
TXHRIHFKDPHQWRGHORWHDPHQWRVHQFRQWUDJXDULGDQDV
GLVSRVLo}HVGD/HL
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;ŝŝͿ

&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV

(P  GH MXQKR GH  QyV H QRVVDV FRQWURODGDV ILJXUiYDPRV FRPR SDUWH HP  SURFHVVRV
WUDEDOKLVWDV VHQGR TXH WHPRV  SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV DWLYRV DXWRV GH LQIUDomR  H 
SURFHVVRV MXGLFLDLV WUDEDOKLVWDV GH QDWXUH]D MXGLFLDO H DGPLQLVWUDWLYD RV TXDLV WRWDOL]DP YDORU
HQYROYLGRGHULVFRSURYiYHOGH5ULVFRSRVVtYHOGH5HULVFRUHPRWR
GH5LQH[LVWLQGRSURFHVVRVGHYDORULQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWH
2YDORULQGLYLGXDOGHFDGDSURFHVVRpDOWHUDGRHPQRVVDEDVHGHFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDVDSHQDV
TXDQGRRFRUUHDSXEOLFDomRGHDOJXPDGHFLVmRQmRUHDOL]DPRVDDWXDOL]DomRPHQVDOGRVYDORUHV
GHFRQWLQJrQFLDVHQGRFHUWRTXHDDWXDOL]DomRGRVMXURVHFRUUHomRPRQHWiULDVRPHQWHpHIHWXDGD
QDOLTXLGDomRGRSURFHVVRQDIDVHGHH[HFXomR
$OpPGLVVRHYHQWXDOFODVVLILFDomRGRULVFR³SURYiYHO´pUHDOL]DGDDSHQDVDSyVDGHFLVmRSURIHULGD
HP  RX  LQVWkQFLDV QD KLSyWHVH GH SURFHGrQFLD GR SHGLGR ³UHPRWD´ QD KLSyWHVH GH
LPSURFHGrQFLDGRSHGLGR³SRVVtYHO´DQWHVGDGHFLVmRSURIHULGDHPLQVWkQFLD
&RQWLQJrQFLDV7ULEXWiULDV
$EDL[RVHJXHPDVSULQFLSDLVFRQWLQJrQFLDVFtYHLVTXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHRXVXDVFRQWURODGDV
VmRSDUWH
3URFHVVRQ±$XWRGH,QIUDomR

D-Xt]R

5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO GH $GPLQLVWUDomR 7ULEXWiULD HP 6mR
3DXOR±'(5$763

E,QVWkQFLD

3ULPHLUDLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
$XWXDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

(PD&RPSDQKLDWRPRXFLrQFLDDFHUFDGDODYUDWXUDGR
$XWRGH,QIUDomRDWUDYpVGRTXDOVmRH[LJLGRVGpELWRVGH,53-H
&6//$JXDUGDVHMXOJDPHQWRGD,PSXJQDomR

J&KDQFHGHSHUGD

1mRGLVSRQtYHOHPUD]mRGDQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYDGRSURFHVVR

K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDSRGHUiVXEPHWHUDGLVFXVVmRDR
3RGHU -XGLFLiULR RQGH SURYDYHOPHQWH VHUi REULJDGD D RIHUHFHU
XPD JDUDQWLD QR YDORU WRWDO DWXDOL]DGR GR GpELWR DFUHVFLGR GH
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3URFHVVRQ±$XWRGH,QIUDomR

HQFDUJRVOHJDLV$OWHUQDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiRSWDUSRU
TXLWDURGpELWRLQWHJUDOPHQWH&DVRQHQKXPDGDVGXDVRSo}HVVHMD
DGRWDGDD&RPSDQKLDSRGHUiFRQVWULo}HV SURWHVWRVLQVFULomRGH
VXDUD]mRVRFLDOHPyUJmRVGHUHVWULomRDRFUpGLWR 7RGRVHVVHV
IDWRV SRGHP LQWHUIHULU GLUHWDPHQWH QD HPLVVmR GH FHUWLG}HV GD
&RPSDQKLD


3URFHVVRQ±([HFXomR)LVFDO
D-Xt]R

9DUDGDV([HFXo}HV)LVFDLV(VWDGXDLVHP6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

([HTXHQWH )D]HQGD 3~EOLFD GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR )D]HQGD 3~EOLFD
(VWDGXDO 
([HFXWDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

7UDWDVHGH([HFXomR)LVFDODMXL]DGDHPIDFHGD([HFXWDGDSDUDFREUDQoD
GH PXOWD SHOR GHVFXPSULPHQWR GH REULJDo}HV DFHVVyULDV )RL DWULEXtGR D
FDXVDRYDORUGH5

I3ULQFLSDLVIDWRV

(P  D &RPSDQKLD IRL FLWDGD (P  D &RPSDQKLD
DSUHVHQWRX ([FHomR GH 3Up([HFXWLYLGDGH UHTXHUHQGR D H[WLQomR GD
([HFXomR)LVFDO(PD)D]HQGD3~EOLFD(VWDGXDODSUHVHQWRX
UpSOLFD )RL SXEOLFDGD 6HQWHQoD HP  GH DJRVWR GH  H[WLQJXLQGR D
H[HFXomRILVFDO

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD D &RPSDQKLD VHUi REULJDGD D UHFROKHU RV YDORUHV
GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRVSRGHQGRVRIUHUFRQVWULo}HV SURWHVWRVLQVFULomR
GHVXDUD]mRVRFLDOHPyUJmRVGHUHVWULomRDRFUpGLWR 7RGRVHVVHVIDWRV
SRGHPLQWHUIHULUGLUHWDPHQWHQDHPLVVmRGHFHUWLG}HVGD&RPSDQKLD
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,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
2YDORUWRWDOSURYLVLRQDGRSDUDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPpGH5 FHQWRH
TXDUHQWDHXPPLOK}HVVHWHFHQWRVHTXDUHQWDHTXDWURPLOUHDLV 
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQmRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDV
SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[FRQWURODGRUHV RX
LQYHVWLGRUHV


±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQmRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDV
SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[FRQWURODGRUHV RX
LQYHVWLGRUHV

391

PÁGINA: 67 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGHMXVWLoDHPTXH
D&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWH
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3URFHVVRV-XGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
6HJXHPDEDL[RRVSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVEDVHDGRV
HP IDWRV H FDXVDV MXUtGLFDV VHPHOKDQWHV QmR VLJLORVRV H UHOHYDQWHV HP FRQMXQWR GRV TXDLV D
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP FRPR SDUWHV FXMR YDORU SURYLVLRQDGR VRPDYD
5PLOK}HVHPGHMXQKRGH

Processos Cíveis
$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVWiHQYROYLGDHPDo}HVMXGLFLDLVFtYHLVUHODFLRQDGDVFRPSHGLGRGH
UHVFLVmRFRQWUDWXDOQRYDORUHVWLPDGRGH5PLOK}HV

$ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HVWi HQYROYLGD HP RXWUDV  Do}HV MXGLFLDLV FtYHLV UHODFLRQDGDV FRP
SHGLGRGHPXOWDSRUDWUDVRGHREUDQRYDORUHVWLPDGRGH5PLOK}HV

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVWiHQYROYLGDHP7HUPRVGH&RPSURPLVVRILUPDGRVFRPDXWRULGDGHV
TXHUHSUHVHQWDPFRQWLQJrQFLDUHOHYDQWHHWUDWDPGHOLFHQFLDPHQWRPHGLGDVFRPSHQVDWyULDVHiUHDV
FRQWDPLQDGDV2VFRPSURPLVVRVDSUHVHQWDPYDORUHQYROYLGRGH5HREULJDo}HVGH
ID]HUHQmRID]HU

,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQyVKDYtDPRVSURYLVLRQDGRRYDORUGH5PLOK}HVSDUDRVSURFHVVRV
GHVFULWRVQRLWHPDFLPD
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV



$GHPDLVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRpUpHPGXDV$o}HV&LYLV3~EOLFDVFODVVLILFDGDVFRPR
FRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV

$&3Q±$QDSyOLV*2
'DWD
7HPD 7UDWDVH GH $omR &LYLO 3~EOLFD FRP SHGLGR GH WXWHOD DQWHFLSDGD DMXL]DGD SHOR 0LQLVWpULR
3~EOLFRGR7UDEDOKR±3URFXUDGRULDGR7UDEDOKRQR0XQLFtSLRGH$QDSyOLV*2WDPEpPHPIDFHGH
%UDVTXDOLF %UDVLO 4XDOLGDGH &RQVWUXo}HV /WGD HP GHFRUUrQFLD GR ,QTXpULWR &LYLO Q
 $ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FRQWUDWRX D HPSUHVD %UDVTXDOLF %UDVLO 4XDOLGDGH
&RQVWUXo}HV/WGDSDUDDUHDOL]DomRGHREUDVQRFRQGRPtQLR$OSKDYLOOH$QiSROLV'XUDQWHLQYHVWLJDomR
GR 037 IRUDP FRQVWDWDGDV DV VHJXLQWHV YLRODo}HV L  H[WUDSRODomR GR SUD]R SDUD DQRWDomR HP
&DUWHLUD GH 7UDEDOKR H 3UHYLGrQFLD 6RFLDO  &736 LL  LQVWDODo}HV VDQLWiULDV HP GHVDFRUGR FRP
QRUPDV UHJXODPHQWDGRUDV GR WUDEDOKR LLL  GHVQtYHLV QR WHUUHQR FRP SRVVLELOLGDGH GH TXHGD GH
WUDEDOKDGRUHV LY VLQDOL]DomRLQVXILFLHQWH Y IDOWDGHPDWHULDLVGHSULPHLURVVRFRUURVH YL DWUDVRQR
SDJDPHQWRGRVVDOiULRV

$QGDPHQWR(PMXQKRGHIRLGHIHULGDWXWHODDQWHFLSDGDGHYHQGRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR L 
DQRWDUD&736GRHPSUHJDGRQRSUD]RGHKRUDV LL HIHWXDUDWpRGLD~WLOVXEVHTXHQWHDR
YHQFLGRRSDJDPHQWRLQWHJUDOGRVDOiULRPHQVDO LLL HIHWXDURSDJDPHQWRGDVSDUFHODVGHYLGDVQD
UHVFLVmRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR LY GRWDUDVLQVWDODo}HVVDQLWiULDVGHODYDWyULRYDVRVDQLWiULRH
PLFWyULRQDSURSRUomRGHXPFRQMXQWRSDUDFDGDJUXSRGHWUDEDOKDGRUHVRXIUDomREHPFRPR
GH FKXYHLUR QD SURSRUomR GH XPD XQLGDGH SDUD FDGD JUXSR GH  WUDEDOKDGRUHV RX IUDomR Y 
VLQDOL]DU WRGR R FDQWHLURGHREUDVH YL  HTXLSDUHVWDEHOHFLPHQWRHVHXVFDQWHLURVGHREUDVFRP
PDWHULDOQHFHVViULRjSUHVWDomRGHSULPHLURVVRFRUURVGHYHQGRRPDWHULDOILFDUHPORFDODGHTXDGRH
VRERVFXLGDGRVGHSHVVRDWUHLQDGDSDUDHVVHILP)RLGHWHUPLQDGDPXOWDSRUGHVFXPSULPHQWRQR
YDORUGH5DVHUDSOLFDGDHPFDGDRFRUUrQFLDGHYLRODomR$$omR&LYLO3~EOLFDDLQGDHVWi
DWLYDHDJXDUGDMXOJDPHQWRSHOR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKRVHQGRTXHj$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
LQH[LVWH TXDOTXHU REULJDomR GH ID]HU UHPDQHVFHQWH VHQGR TXH R FRUUpX Mi FXPSULX FRP DV
REULJDo}HVSUHYLVWDVHPWXHODDQWHFLSDGD

$&3Q±3RUWR9HOKR52
'DWD

7HPD 7UDWDVH GH $&3 DMXL]DGD SHOR 037´  ± 3URFXUDGRULD GR 7UDEDOKR GD  5HJLmR
5RQG{QLD$FUH HPIDFHGH'LYDO(QJHQKDULD/WGD ³5HFODPDGD´ H$OSKDYLOOH8UEDQLVPR ³
5HFODPDGD´  $  5HFODPDGD FRQWUDWRX D HPSUHVD 'LYDO (QJHQKDULD /WGD SDUD D UHDOL]DomR GH
REUDV PDV HP GH]HPEUR GH  D HPSUHVD 'LYDO VXVSHQGHX DV REUDV VHP TXH KRXYHVVH
SDJDPHQWRGDVGHVSHVDVUHIHUHQWHVDRDORMDPHQWRDOLPHQWDomRHYHUEDVUHVFLVyULDVFRPUHODomR
DHPSUHJDGRVWUD]LGRVGH%UDVtOLD'LDQWHGRH[SRVWRIRLDMXL]DGDDSUHVHQWH$&3SDUDUHTXHUHU
L RSDJDPHQWRGDVYHUEDVUHVFLVyULDVHIRUQHFLPHQWRGHSDVVDJHPDpUHD LL DFRQFHVVmRGH
YDOHDOLPHQWDomRUHIHUHQWHDRPrVGHIHYHUHLURGHDWpDGDWDGRDMXL]DPHQWRGDDomR LLL D
FRPSHQVDomRLQGLYLGXDOSRUGDQRVPRUDLVQRLPSRUWHGH5H LY LQGHQL]DomRDWtWXORGH
GDQRVPRUDLVFROHWLYRVQRLPSRUWHGH5
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$QGDPHQWR(PDEULOGHIRLSURIHULGDDVHQWHQoDTXHKRPRORJRXDGHVLVWrQFLDTXDQWRDRV
SHGLGRVGHSDJDPHQWRGDVYHUEDVUHVFLVyULDVHIRUQHFLPHQWRGHSDVVDJHPDpUHDEHPFRPRMXOJRX
D DomR SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH SDUD FRQGHQDU DV UHFODPDGDV VROLGDULDPHQWH D UHDOL]DUHP R
SDJDPHQWRGH L LQGHQL]DomRDWtWXORGHGDQRVPRUDLVLQGLYLGXDLVQRLPSRUWHGH5H LL 
LQGHQL]DomRDWtWXORGHGDQRVPRUDLVFROHWLYRVQRLPSRUWHGH5$GHPDLVDVHQWHQoD
GHWHUPLQRX TXH RV PHVPRV YDORUHV DUELWUDGRV QR kPELWR GD $&3 IRVVHP UHIOHWLGRV VRE PHVPD
UXEULFDQDVDo}HVLQGLYLGXDLVSDUDHYLWDURHQULTXHFLPHQWRLOtFLWR,QWHUSRVWR5HFXUVR2UGLQiULRSHOD
5HFODPDGDHSHOR0372UHFXUVRGD5HFODPDGDIRLSDUFLDOPHQWHSURYLGRSDUDGHWHUPLQDUTXH
DFRUUHomRPRQHWiULDLQFLGHQWHVREUHRYDORUGRGDQRPRUDOFROHWLYRFRUUDDSDUWLUGDGDWDGDSURODomR
GRDFyUGmR-iRUHFXUVRGR037IRLSDUFLDOPHQWHSURYLGRSDUDPDMRUDURYDORUGDLQGHQL]DomRSRU
GDQRVPRUDLVFROHWLYRVSDUD5,QWHUSRVWR5HFXUVRGH5HYLVWDSHOD5HFODPDGDHSHOR
037VHQGRQHJDGRVHJXLPHQWRDDPERV,QWHUSRVWR$JUDYRGH,QVWUXPHQWRSHOD5HFODPDGDH
SHOR037VHQGRQHJDGRVHJXLPHQWRDDPERVHP$omRWUDQVLWDGDHPMXOJDGR$JXDUGD
VHRLQtFLRGDH[HFXomR

+iWDPEpPWUrVSURFHGLPHQWRVFULPLQDLVUHOHYDQWHVHQYROYHQGRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

$omRSHQDOQ±9DUD&ULPLQDOGH&DUDSLFXtED63

7HPD 7UDWDVH GH GHQ~QFLD RIHUHFLGD HP  GH VHWHPEUR GH  FRQWUD 8P H 0~OWLSOR
(PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD H $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR 6$ SHOD VXSRVWD SUiWLFD GR FULPH
SUHYLVWRQRDUWGD/HLQ Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente  H FRQWUD-RDTXLP
%HUQDUGHVGH&DUYDOKR'LDV1HWRH/XFLD0DULDGD6LOYD'LDVSHODVXSRVWDSUiWLFDGRFULPHSUHYLVWR
QRDUW,GD/HLQ Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública: I - dar início, de
qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem
autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das
normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios. Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro)
anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País 

6HJXQGRDGHQ~QFLDDRUHDOL]DUREUDVGRORWHDPHQWRUHVLGHQFLDO$OSKDYLOOH6mR&DPLORD$OSKDYLOOH
8UEDQLVPR H D 8P H 0~OWLSOR WHULDP VXSULPLGR Pð GH YHJHWDomR QDWLYD HP HVWiGLR PpGLR GH
UHJHQHUDomRHPiUHDGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWH$GHQ~QFLDIRLUHFHELGDHPGHVHWHPEURGH
 (P  GH QRYHPEUR GH  D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR DSUHVHQWRX UHVSRVWD j DFXVDomR
SOHLWHDQGRVXDDEVROYLomRVXPiULDGLDQWHGDDWLSLFLGDGHGHVXDFRQGXWDKDMDYLVWDTXHDFRQVWUXomR
GHXPDHVFDGDKLGUiXOLFDRFRUUHUDHPXPDtQILPDSRUomRGRHPSUHHQGLPHQWRFRPDILQDOLGDGHGH
HYLWDUULVFRVPDLRUHVDRPHLRDPELHQWHHjYLGDGHWHUFHLURVHUHVSDOGDGDSRUKRPRORJDomRMXGLFLDO
$DXGLrQFLDGHLQVWUXomRIRLGHVLJQDGDSDUDRGLDGHVHWHPEURGH
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3URFHGLPHQWR,QYHVWLJDWyULR&ULPLQDOQ0LQLVWpULR3~EOLFRGH8EHUOkQGLD0*

(PVHWHPEURGHIRPRVQRWLILFDGRVGHXPDLQYHVWLJDomRFRQGX]LGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGH
0LQDV*HUDLV ³030*´ VREUHDSRWHQFLDOREWHQomRGHYDQWDJHQVLQGHYLGDVSRUVHUYLGRUHVS~EOLFRV
GD 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 3ODQHMDPHQWR 8UEDQR ³6(3/$1´  GH 8EHUOkQGLD TXH VXSRVWDPHQWH
WHULDPSUHVWDGRVHUYLoRVGHDVVHVVRULDHFRQVXOWRULDSULYDGDSDUDHPSUHVDVGRVHWRULPRELOLiULRSRU
PHLRGHSHVVRDVMXUtGLFDVSRUHOHVFRQWURODGDV

)RUDP LQVWDXUDGRV  SURFHGLPHQWRV GH LQYHVWLJDomR HP UHODomR D WRGDV DV HPSUHVDV TXH
DSUHVHQWDUDPSURMHWRVMXQWRD6(3/$1GHVGHSDUDDSXUDUHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVGHIRUPD
LQGLYLGXDOL]DGD 'XUDQWH HVWH SHUtRGR D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SURPRYHX GRLV HPSUHHQGLPHQWRV
VHQGRHOHV$OSKDYLOOH8EHUOkQGLD,,H7HUUDV$OSKD8EHUOkQGLDUD]mRSHODTXDOR030*WDPEpP
UHTXHUHXHVFODUHFLPHQWRVj$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

'HSURQWRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDSUHVHQWRXDVLQIRUPDo}HVUHTXHULGDVHFRORFRXVHjGLVSRVLomR
GR 030* EHP FRPR GHX LQtFLR D XP WUDEDOKR GH LQYHVWLJDomR LQWHUQD FRP D FRQWUDWDomR GH
DVVHVVRUHVMXUtGLFRVHIRUHQVHVH[WHUQRVSDUDDYHULJXDUHYHQWXDOFRQWUDWDomRGHVHUYLGRUHVS~EOLFRV
GD6(3/$1RXHPSUHVDVSRUHVWHVFRQWURODGDV$LQYHVWLJDomRLQWHUQDIRLFRQFOXtGDHRVUHVXOWDGRV
IRUDPDSUHVHQWDGRVDR030*HPSURFHGLPHQWRTXHHVWiHPDQGDPHQWRHFRUUHVREVLJLORQRERMR
GRSURFHGLPHQWRLQYHVWLJDWyULRFULPLQDOHPUHIHUrQFLD

(PGHPDUoRGHIRUDPDOLQKDGDVWUDWDWLYDVHVWDEHOHFLGDVQRkPELWRFtYHOHDGPLQLVWUDWLYR
SDUD DVVLQDWXUD GH 7HUPR GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD D VHU FHOHEUDGR FRP R 0LQLVWpULR 3~EOLFR
(VWDGXDO0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOH3URFXUDGRULDGR0XQLFtSLRGH8EHUOkQGLDEHPFRPRIRUDP
LQLFLDGDVDVGLVFXVV}HVDUHVSHLWRGDIRUPDOL]DomRGHDFRUGRVGHQmRSHUVHFXomRSHQDOHPQRPH
GDV SHVVRDV ItVLFDV LQYHVWLJDGDV WHQGR VLGR UHDOL]DGD DXGLrQFLD HP  QD TXDO IRUDP
UDWLILFDGRVRVWHUPRVGRDFRUGRFXMDPLQXWDHVWiHPIDVHGHUHYLVmRSHOR03&DVRRVDFRUGRVQmR
VHMDPFHOHEUDGRVD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDOYRGHSHUVHFXomRFtYHOHDGPLQLVWUDWLYDHDVSHVVRDV
ItVLFDV LQYHVWLJDGDV  SRGHUmR VHU DOYR GH SHUVHFXomR SHQDO $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R
SURVVHJXLPHQWRUHJXODUGRFDVRWHQGRHPYLVWDDVXVSHQVmRGDVDWLYLGDGHVGRVyUJmRVS~EOLFRVHP
UD]mRGDSDQGHPLDGD&RYLG

7HUPR&LUFXQVWDQFLDGRQ-XL]DGR(VSHFLDO0LVWRGH%D\HX[3(

7UDWDVHGHWHUPRFLUFXQVWDQFLDGRLQVWDXUDGRDILPGHDSXUDUDVXSRVWDSUiWLFDGRFULPHDPELHQWDO
SUHYLVWRQRDUWGD/HL Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição signitificativa da flora: Pena – reclusão, de uma a quatro anos, e multa HP
UD]mR GH REUDHVWDEHOHFLPHQWR SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRU VWDQG GH YHQGDV GR HPSUHHQGLPHQWR
$OSKDYLOOH 3DUDtED  VHP D UHVSHFWLYD OLFHQoD DPELHQWDO 1R GLD  GH MXOKR GH  R 0LQLVWpULR
3~EOLFRRIHUHFHXSURSRVWDGHWUDQVDomRSHQDOj$OSKDYLOOH3DUDtED(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV
/WGDFRQVLVWHQWHQDHQWUHJDGH FHP FHVWDVEiVLFDVjHQWLGDGH6HUYLoR3DVWRUDOGRV0LJUDQWHV
GR1RUGHVWH(PGHMXOKRGHR-XL]GHWHUPLQRXDLQWLPDomRGDHPSUHVDSDUDPDQLIHVWDomR
DFHUFDGDUHIHULGDSURSRVWD$WpRPRPHQWRDJXDUGDVHDH[SHGLomRGRPDQGDGRGHLQWLPDomR
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
D
VHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHVWDFDQGR
HPFDVRDILUPDWLYRRyUJmRTXHDDSURYRXHDGDWDGHVXDDSURYDomRHHPFDVRQHJDWLYRDV
UD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXXPDSROtWLFD
&RP R REMHWLYR GH HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR
SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVWDDGRWDXPD3ROtWLFD
GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D TXDO IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGH
 ³3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´ 
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDGRWDSROtWLFDVIRUPDLVFRPSOHPHQWDUHVGHVWLQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGH
VHXVULVFRVWDLVFRPR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH
$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHVHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
$VVXDVSROtWLFDVHRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVGHVHXVyUJmRVHGHSDUWDPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV
HPVHXwebsite GHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL
E

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDpHVWDEHOHFHUSULQFtSLRVGLUHWUL]HV
H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV
DWLYLGDGHV GH QHJyFLR GD &RPSDQKLD GH IRUPD D LGHQWLILFDU UHGX]LU H PRQLWRUDU RV ULVFRV
UHODFLRQDGRVj&RPSDQKLDRXVHXVHWRUGHDWXDomR
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHQYROYHWRGDVDViUHDVGD&RPSDQKLDHpLQWHJUDGRjVPHWDV
HREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHVHXVQHJyFLRV2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVUHTXHUSDUWLFLSDomRDWLYDGH
WRGRVRVFRODERUDGRUHVHDGLVVHPLQDomRGDFXOWXUDHGRFRQKHFLPHQWRGHPLWLJDomRGHULVFRVHP
WRGDVDVLQVWkQFLDV
L

5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPDGLQkPLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHWRGRVRVULVFRVGHVFULWRVQDV
6Ho}HVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGHIRUPDDSUHVHUYDUHGHVHQYROYHUVHXVYDORUHV
DWLYRVUHSXWDomRFRPSHWLWLYLGDGHHSHUHQLGDGHGRVQHJyFLRV
(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRHQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHV
5LVFRV(VWUDWpJLFRV 5LVFRVDVVRFLDGRVFRPDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGHRUJDQL]DomRSDUDDWLQJLURV
REMHWLYRVGHQHJyFLRVHRXGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHFDSDFLGDGHRXKDELOLGDGHGD&RPSDQKLDSDUD
SURWHJHUVHRXDGDSWDUVHDPXGDQoDVQRDPELHQWH
5LVFRV 2SHUDFLRQDLV  'HFRUUHQWHV GD IDOWD GH FRQVLVWrQFLD H DGHTXDomR GRV VLVWHPDV GH
LQIRUPDomR SURFHVVDPHQWR H FRQWUROH GH RSHUDo}HV EHP FRPR GH IDOKDV QR JHUHQFLDPHQWR GH
UHFXUVRV H QRV FRQWUROHV LQWHUQRV RX IUDXGHV TXH WRUQHP LPSUySULR R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD
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5LVFRV GH &RQIRUPLGDGH  'HFRUUHQWHV GD IDOWD GH DGHUrQFLD RX ULVFRV UHODFLRQDGRV DR QmR
FXPSULPHQWR GH QRUPDV OHJDLV HP TXDLVTXHU iUHDV H HVIHUDV WDLV FRPR WULEXWiULRV WUDEDOKLVWD
FtYHLVUHJXODWyULRVHWF
5LVFRV )LQDQFHLURV VHQGR L  5LVFRV GH 0HUFDGR  'HFRUUHQWHV GD SRVVLELOLGDGH GH SHUGDV TXH
SRGHPVHURFDVLRQDGDVSRUPXGDQoDVQRFRPSRUWDPHQWRGDVWD[DVGHMXURVGRFkPELRGRVSUHoRV
GDVDo}HVHGRVSUHoRVGHcommodities LL 5LVFRVGH&UpGLWR'HILQLGRV FRPR D SRVVLELOLGDGH GH
SHUGD UHVXOWDQWH GD LQFHUWH]D TXDQWR DR UHFHELPHQWR GH YDORUHV SDFWXDGRV FRP WRPDGRUHV GH
HPSUpVWLPRV FRQWUDSDUWHV GH FRQWUDWRV RX HPLVV}HV GH WtWXORV H LLL  5LVFRV GH /LTXLGH] 
3RVVLELOLGDGHGHSHUGDGHFRUUHQWHGDLQFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUXPDWUDQVDomRHPWHPSRUD]RiYHOH
VHPSHUGDVLJQLILFDWLYDGHYDORURXDSRVVLELOLGDGHGHIDOWDGHUHFXUVRVSDUDKRQUDURVFRPSURPLVVRV
DVVXPLGRVHPIXQomRGRGHVFDVDPHQWRHQWUHRVDWLYRVHSDVVLYRV
LL 

,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDIRLHODERUDGRjOX]GRGLVSRVWRQR
³,62±3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HVGD*HVWmRGH5LVFRV´
Processo de Avaliação:
$DYDOLDomRGRVULVFRVpUHDOL]DGDSULQFLSDOPHQWHGHDFRUGRFRPRSUHYLVWRDEDL[R

L
LGHQWLILFDomRGRVIDWRUHV FDXVDV GHULVFRVHLPSOLFDo}HVQRVREMHWLYRV PHWDVHUHVXOWDGRV 
SURMHWDGRV
LL

DQiOLVH GRV SULQFLSDLV ULVFRV VXVFHWtYHLV GH DIHWDU RV VHXV REMHWLYRV SRU PHLR GD
GHWHUPLQDomR GR JUDX GH LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GRV ULVFRV UHSUHVHQWDGR HP
PDWUL]PRGHODJHPGHULVFR

LLL

SULRUL]DomRHGHILQLomRGROLPLWH RXDSHWLWH GHFDGD5LVFRTXHD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV
HVWmRGLVSRVWRVDFRUUHUQDEXVFDSHORUHWRUQRHJHUDomRGHYDORUFODVVLILFDQGRRVULVFRVFRPRGH
DFRUGRFRPDPDWUL]GHSULRUL]DomRGHULVFRVHDVGHILQLo}HVDEDL[R
,
5LVFR,QDFHLWiYHO5LVFRVVmRLQDFHLWiYHLVHGHPDQGDPDomRJHUHQFLDOSULRULWiULDSDUD
HOLPLQDURFRPSRQHQWHGHULVFRRXUHGX]LUVXDVHYHULGDGHHRXIUHTXrQFLD
,, 5LVFR ,QHVSHUDGR 5LVFRV LQHVSHUDGRV FRP DOWR LPSDFWR H EDL[D IUHTXrQFLD 5LVFRV
GHYHP VHU TXDQWLILFDGRV H PRQLWRUDGRV UHJXODUPHQWH SDUD GLUHFLRQDU FRQWLQXDPHQWH DV
HVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRHRXSODQRVGHFRQWLQJrQFLD2REMHWLYRpHVWDUSUHSDUDGRFDVRR
HYHQWRYHQKDDDFRQWHFHU
,,, 5LVFR3URYiYHO5LVFRVGHPHQRUFULWLFLGDGHGHYLGRDRPHQRUQtYHOGHLPSDFWRQRYDORU
GRQHJyFLR±)RFRGHYHVHURGHGHILQLUQtYHLVDFHLWiYHLVGHSHUGDSRUHYHQWRVHOLPLWHVGH
FRPSHWrQFLDTXHHYLWHPTXHRQtYHOGHLPSDFWRVXEDDRORQJRGRWHPSR7UDWDPHQWRVXMHLWRj
YLDELOLGDGHGHFRQWUDWDomRGHVHJXURVFRPRUHVSRVWDDHVWHVULVFRV
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,9 5LVFR $FHLWiYHO 5LVFRV GH EDL[R LPSDFWR H IUHTXrQFLD GHYHQGR D QHFHVVLGDGH GH
PRQLWRUDPHQWR FRQWtQXR VHU DYDOLDGD ³FDVR D FDVR´ H FRQVLGHUDQGR H[LVWrQFLD RX QmR GH
SUHFHGHQWHVQHJDWLYRVj&RPSDQKLD
Tratamento:
$SyV D DYDOLDomR RV ULVFRV GHYHP VHU WUDWDGRV SRU PHLR GH LQFLDWLYDV GHILQLGDV H LPSODQWDGDV SHOD
'LUHWRULD FRP DX[tOLR GD iUHD GH JHVWmR GH ULVFRV RX GR &RPLWr GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD FDVR
H[LVWHQWH GHIRUPDDDGHTXDUDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRVOLPLWHVGHULVFRDSURYDGRV$iUHDGH
JHVWmRGHULVFRRXR&RPLWrGH5LVFRVFDVRH[LVWHQWHDX[LOLDUiDDGPLQLVWUDomRQDUHVSRVWDDVHUGDGD
DRVULVFRVGHWHFWDGRVRXVHMDVXD L DFHLWDomR LL HOLPLQDomR LLL PLWLJDomRRX LY WUDQVIHUrQFLDD
WHUFHLURVVHQGRTXHDVIHUUDPHQWDVXWLOL]DGDVQRSURFHVVRGHWUDWDPHQWRGRVULVFRVGHYHPREMHWLYDUR
DWHQGLPHQWRGHWDOUHVSRVWDREVHUYDGRVRVOLPLWHVDFHLWiYHLV
Comunicação e Consulta
$FRPXQLFDomRHDFRQVXOWDHQWUHRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDVREUHULVFRVHVHXJHUHQFLDPHQWR
GHYHRFRUUHUGHIRUPDFRQWtQXDYLVDQGRRFRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIRUPDo}HVHPHOKRULDVQRVSURFHVVRV
GHJHUHQFLDPHQWRSURSRUFLRQDQGRDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDTXHDDGPLQLVWUDomRHDiUHDGH
JHVWmRGHULVFRVRXR&RPLWrGH5LVFRVFDVRH[LVWHQWHH[HUoDPVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVHDWLYLGDGHV
QDJHVWmRGHULVFRV
$V LQIRUPDo}HV WUDWDGDV QR &RPLWr GH 5LVFRV FDVR H[LVWHQWH  GHYHP VHU WUDWDGDV FRP D Pi[LPD
FRQILGHQFLDOLGDGH VLJLOR UHVSRQVDELOLGDGH H GHYHP ILFDU UHVWULWDV DRV PHPEURV GH UHIHULGR yUJmR D
DGPLQLVWUDomRH$FLRQLVWDVHVWHV~OWLPRVFRQIRUPHDSOLFiYHO
$IUHTXrQFLDHRQtYHOGHGHWDOKDPHQWRGDVFRPXQLFDo}HVHQWUHDDGPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH5LVFRV
FDVRH[LVWHQWHGHYHPVHUVXILFLHQWHVSDUDSHUPLWLURHQWHQGLPHQWRGRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVHVHXV
LPSDFWRVEHPFRPRSHUPLWLUTXHDDGPLQLVWUDomRSRVVDUHDJLUHPWHPSRKiELOjVLQGLFDo}HVGHHILFiFLD
$ FRPXQLFDomR GLUHWD FRP R &RRUGHQDGRU GR &RPLWr GH 5LVFRV GHYH VHU SHUPLWLGD VHP TXDLVTXHU
UHVWULo}HVDWRGRVRVQtYHLVGD&RPSDQKLD
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHYHVHUREVHUYDGRHPWRGRVRVSURFHVVRVGHWRPDGDGH
GHFLVmRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHDJHVWmR
GHSURMHWRVGHVGHRPRPHQWRHPTXHVmRFULDGRVHDRORQJRGHWRGRRVHXGHVHQYROYLPHQWR
Monitoramento
$SDUWLUGDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHVWHVGHYHUmRVHUPRQLWRUDGRVGHIRUPDFRQWtQXDGHDFRUGRFRP
DGLYLVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDDEDL[R
LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGRVHJXLQGRRPRGHORGH³7UrV/LQKDVGH'HIHVD´
$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpPXOWLGLVFLSOLQDUHFRQWDFRP
DSDUWLFLSDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDHDLQGDGDVVHJXLQWHVHVWUXWXUDVQmR
HVWDWXWiULDV L &RPLWrGH$XGLWRULD LL ÈUHDGHJHVWmRGHULVFRVH LLL ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
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Conselho de Administração
&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



DSURYDU DV SROtWLFDV GLUHWUL]HV PDWUL]PRGHODJHP GH ULVFR OLPLWHV GH H[SRVLomR H LPSDFWRV
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRSHOD'LUHWRULD



IRUQHFHUj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULRVXDSHUFHSomRGRJUDX GHH[SRVLomRDULVFRVTXHD
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHLQIOXHQFLDUQDSULRUL]DomRGRVULVFRVDVHUHPWUDWDGRV



DYDOLDU TXDQGR QHFHVViULR PXGDQoDV QRV OLPLWHV GH H[SRVLomR GH ULVFRV TXH WHQKDP VLGR
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULDH



DYDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV

Diretoria
&RPSHWHj'LUHWRULD



GHVHQKDU DV GLUHWUL]HV PDWUL]PRGHODJHP GH ULVFR GHWHUPLQDQGR RV OLPLWHV GH H[SRVLomR
LPSDFWRVHDWROHUkQFLDGHH[SRVLomRDRVULVFRV



GHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD



GHILQLUHPFRQMXQWRFRPDiUHDGHJHVWmRGHULVFRVRXR&RPLWrGH5LVFRVFDVRH[LVWHQWHRV
SODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRV



VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomRDRVULVFRV
HRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR



GHWHUPLQDUDUHVSRVWDDRVULVFRV



DSRLDU D H[HFXomR GRV SODQRV GH DomR H GLVVHPLQDU D FXOWXUD GD JHVWmR GH ULVFR HP WRGD
&RPSDQKLD

Comitê de Auditoria
&RPSHWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD DOpP GH RXWUDV DWULEXLo}HV SUHYLVWDV QR UHJLPHQWR LQWHUQR GR
&RPLWrGH$XGLWRULD L DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRVGD&RPSDQKLDH LL DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
$GHPDLVR&RPLWrGH$XGLWRULDFRQWDHPFDUiWHUYLQFXODGRFRPDJHQWHUHVSRQViYHOSHODIXQomR
GHFRPSOLDQFH&RPSHWHDRDJHQWHUHVSRQViYHOSHODIXQomRGHFRPSOLDQFHYLQFXODGRDR&RPLWrGH
$XGLWRULD



HODERUDU R SODQHMDPHQWR H DVVHJXUDU D RSHUDFLRQDOL]DomR GD JHVWmR GH ULVFRV FRQVLGHUDQGR
WRGDV DV GLPHQV}HV GD HVWUXWXUD GHILQLGD HQJOREDQGR DWLYLGDGHV HVWUDWpJLFDV WiWLFDV H
RSHUDFLRQDLV
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DYDOLDUHPFRQMXQWRFRPJHUHQWHVGHFDGDiUHDRSHUDFLRQDORVULVFRVSRUPDFURSURFHVVRSRU
XQLGDGHVGHQHJyFLRHSRUWIyOLR



HODERUDU WUHLQDU GLVVHPLQDU H UHFRPHQGDU RV SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV SDUD D JHVWmR GRV
5LVFRVSULRULWiULRV



DVVHJXUDUDPDQXWHQomRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHYHULILFDURFXPSULPHQWRGRV
OLPLWHVHVWDEHOHFLGRV



VXSRUWDUDViUHDVGHQHJyFLRQDGHILQLomRGRSODQRGHDomRFRQWLQJrQFLD



DWXDUFRPRYHULILFDGRUGDFRUUHWDJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDHLQIRUPDUDRHGLVFXWLUFRPR
&RPLWrGH$XGLWRULDRVUHVXOWDGRVGHVXDVDYDOLDo}HVDWUDYpVGHUHODWyULRVSHULyGLFRV

Gestores das Áreas de Negócio
&RPSHWHDRVJHVWRUHVGDViUHDVGHQHJyFLRHUHVSRQViYHLVGLUHWRVSHORVSURFHVVRVFRPRSULPHLUD
OLQKDGHGHIHVDTXHGHYHUmRUHSRUWDUSDUDD'LUHWRULD



LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURV5LVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRHSURFHVVRVGHDFRUGRFRP
RV/LPLWHVGH5LVFRV



FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHjiUHDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDVHRVHYHQWRV
GH5LVFRDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGRV/LPLWHVGH5LVFR



LPSOHPHQWDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGH5LVFRVHDFRPSDQKDUDVDo}HV
FRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRVH



HPFRQMXQWRFRPDiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVGHILQLUFRQWUROHVLQWHUQRVGRVSURFHVVRVGHVXDV
UHVSHFWLYDViUHDV

Área de Gestão de Risco e Comitê de Risco 
&RPSHWHjiUHDGHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDFRPRVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDDTXDOVHUHSRUWD
GLUHWDPHQWH SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H TXH SRGHUi FRQWDU DLQGD FRP XP &RPLWr GH
5LVFRVFRPRyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRUHFRPHQGDWyULRQmRHVWDWXWiULRHSHUPDQHQWH



ĂGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFR



IRUQHFHUDSRLRPHWRGROyJLFRDRVGHSDUWDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRU
PHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD



IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGH5LVFRV



DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDR5LVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGH
RFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR



SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRV5LVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HVFRP
RREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDR5LVFR
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VXSHUYLVLRQDU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GH 5LVFRV HP FRQMXQWR FRP D 'LUHWRULD H DVVHJXUDU
PRQLWRUDPHQWRFRQVWDQWHGH5LVFRVGHIRQWHVH[WHUQDVFRPYLVmRSURVSHFWLYDVREUHRV5LVFRV
HPHUJHQWHV



DFRPSDQKDUD'LUHWRULDQDLPSODQWDomRGHVWD3ROtWLFDSRUPHLRGDGLVVHPLQDomRGHIHUUDPHQWDV
HERDVSUiWLFDV



DYDOLDURV5LVFRVDVVRFLDGRVDFHUWRVSURMHWRVHVWUDWpJLFRVSDUFHULDVRXWUDQVDo}HVGHIXV}HV
HDTXLVLo}HV



FXPSULURVOLPLWHVGH5LVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGH5LVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLD
HRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDVH



DVVHJXUDU DV LQIRUPDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV j 'LUHWRULD VREUH 5LVFRV RX LQFLGHQWHV EHP FRPR
FRRUGHQDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGRV5LVFRVHPPRPHQWRVGHFULVHVHPFDVRGHJUDQGHV
DFRQWHFLPHQWRV

2 &RPLWr GH 5LVFR FDVR H[LVWHQWH DOpP GDV DWULEXLo}HV DFLPD UHDOL]D R DFRPSDQKDPHQWR H D
DYDOLDomRGHULVFRVGHPHUFDGRGHOLTXLGH]GHFUpGLWRHVLVWrPLFRGRVPHUFDGRVDGPLQLVWUDGRVSHOD
&RPSDQKLDFRPHQIRTXHHVWUDWpJLFRHHVWUXWXUDOEHPFRPRDYDOLDDSRVLomRILQDQFHLUDHDHVWUXWXUD
GHFDSLWDOGD&RPSDQKLD
Agente Responsável pela Função de Compliance 
&RPSHWH DR DJHQWH UHVSRQViYHO SHOD IXQomR GH FRPSOLDQFH R TXDO UHSRUWDVH GLUHWDPHQWH DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



PRQLWRUDUDFULDomRGHQRYDVOHLVHUHJXODPHQWRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiRXSRVVDYLUD
HVWDU VXMHLWD EHP FRPR LGHQWLILFDU IDWRV UHOHYDQWHV TXH SRVVDP LQIOXHQFLDU DV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDUWDLVIDWRVHPUHXQLmRGDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQR
GHDomRVHQHFHVViULR



PRQLWRUDU R FXPSULPHQWR GH OHLV H UHJXODPHQWRV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD H GH
HYHQWXDLV VLWXDo}HV IDWRV QRWtFLDV TXH SRVVDP DIHWDU DV RSHUDo}HV RX D LPDJHP GD
&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDUWDLVIDWRVHPUHXQLmRGDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQR
GHDomRVHQHFHVViULR



PRQLWRUDUDWUDPLWDomRGHSURMHWRVHQYROYHQGRFULDomRRXPRGLILFDomRGHOHLVRXQRUPDWLYRVH
UHJXODPHQWRV HPLWLGRV SRU HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV H VHXV HIHLWRV DLQGD TXH SRWHQFLDLV
VREUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDUDH[LVWrQFLDGHWDLVPXGDQoDVHP
UHXQLmRGDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQRGHDomR



PRQLWRUDU RV HIHLWRV MXUtGLFRV SRWHQFLDLV RX HIHWLYRV JHUDGRV SHODV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD
UHODFLRQDGRVDRVULVFRVVRFLRDPELHQWDLVQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDU
DH[LVWrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVHPUHXQLmRGDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQRGHDomR



TXDQGRIRURFDVRDX[LOLDUDiUHDGHJHVWmRGHULVFRVRXR&RPLWrGH5LVFRFDVRH[LVWHQWHQD
LPSOHPHQWDomRGRVSODQRVGHDomRGD&RPSDQKLD
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LPSODQWDUR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDEHPFRPRUHDOL]DUDILVFDOL]DomRGRFXPSULPHQWR
GDV GLVSRVLo}HV GH WDO FyGLJR SUHVWDQGR HVFODUHFLPHQWRV DRV FRODERUDGRUHV VHPSUH TXH
QHFHVViULRHSURPRYHQGRDWLYLGDGHVSDUDGLYXOJDomRHWUHLQDPHQWRGRVFRODERUDGRUHV



DYDOLDUHDX[LOLDURVFRODERUDGRUHVQDLGHQWLILFDomRGHVLWXDo}HVTXHUHSUHVHQWHPRXDSDUHQWHP
UHSUHVHQWDUXPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV



DX[LOLDUDVGHPDLViUHDVGD&RPSDQKLDQDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPIRUQHFHGRUHVH



UHFHEHU GHQ~QFLDV HQFDPLQKDGDV H LQVWDXUDU H FRQGX]LU SURFHVVRV GH LQYHVWLJDomR
LQGHSHQGHQWHSDUDVXDDSXUDomR

Área de Auditoria Interna
&RPSHWH j iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD GD &RPSDQKLD FRPR WHUFHLUD OLQKD GH GHIHVD YLQFXODGD
GLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDR&RPLWrGH$XGLWRULD



DIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
GD &RPSDQKLD VXJHULQGR DOWHUDo}HV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H j 'LUHWRULD TXDQGR
QHFHVViULR



IRUQHFHUTXDQGRVROLFLWDGRLQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHP



DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRH
SUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR



SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVj'LUHWRULD
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F
$GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$DGPLQLVWUDomRHGLYHUVRVyUJmRVGD&RPSDQKLDPRQLWRUDPHDYDOLDPSRUPHLRVTXHHVWDFRQVLGHUD
DGHTXDGRV VH DV RSHUDo}HV HIHWXDGDV HVWmR GH DFRUGR FRP DV SROtWLFDV SRU HOD DGRWDGDV H VH
UHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVVHXVREMHWLYRV
(PYLVWDGRSRUWHGD&RPSDQKLDULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHVXDVLQWHUDo}HVFRP HQWHV
S~EOLFRV H DJHQWHV GR JRYHUQR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VXD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO DWXDO SDUD
YHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGHVXDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDiUHDGHJHVWmRGHULVFRVHiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDLQVWLWXtGRV
SDUDDWXDUHVSHFLILFDPHQWHQDDYDOLDomRHPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVGD&RPSDQKLD
3RU ILP TXDQGR QHFHVViULR VmR UHYLVDGRV RV FyGLJRV H SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD SDUD
DGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

D  3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD HVSHFtILFD SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH
PHUFDGRSRLVHQWHQGHTXHRVULVFRVDRVTXDLVHVWiDWXDOPHQWHH[SRVWDQmRUHTXHUHPDXWLOL]DomR
GHLQVWUXPHQWRVFRPSOH[RVHDIRUPDFRPTXHVXDDGPLQLVWUDomRDWXDOPHQWHJHUHQFLDHVVHVULVFRV
SDUHFHDGHTXDGDDRVHXSRUWHHFRPSOH[LGDGHGHVXDVDWLYLGDGHV
$ &RPSDQKLD PRQLWRUD VHX QtYHO GH HQGLYLGDPHQWR GH DFRUGR FRP RV SDGU}HV GH PHUFDGR H R
FXPSULPHQWRGHtQGLFHV FRYHQDQWV SUHYLVWRVHPFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVGHPRGRDJDUDQWLUTXH
D JHUDomR RSHUDFLRQDO GH FDL[D H D FDSWDomR SUpYLD GH UHFXUVRV TXDQGR QHFHVViULD VHMDP
VXILFLHQWHVSDUDPDQXWHQomRGRVHXFURQRJUDPDGHFRPSURPLVVRV
$iUHDGHDXGLWRULDGD&RPSDQKLDHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVJHUHQFLDFRQVWDQWHPHQWHWDLVULVFRVH
SDVVRXDDGRWDUXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIRUPDOL]DGDFRQIRUPHGHVFULWDQD6HomR
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXHSRGHVHUDFHVVDGDQRwebsite DOLLQGLFDGRTXHWDPEpPp
DSOLFiYHODRVULVFRVGHPHUFDGR

E  REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR


L  ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2V ULVFRV SDUD RV TXDLV D &RPSDQKLD EXVFD SURWHomR LQFOXLQGR ULVFRV GH PHUFDGR HVWmR
UHODFLRQDGRVDWRGRHTXDOTXHUHYHQWRGHFRUUHQWHGHLQFHUWH]DVDRTXDOHVWiH[SRVWDHTXHSRVVD
LPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRDOFDQFHGHVHXVREMHWLYRVHGHJHUDomRGHYDORU
(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRVmR










$YRODWLOLGDGHHIDOWDGHOLTXLGH]GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURSRGHUmROLPLWDUD
FDSDFLGDGHGHYHQGDGDVDo}HVGD&RPSDQKLDSHORSUHoRHPRPHQWRGHVHMDGRV
$FRQWHFLPHQWRV SROtWLFRV HFRQ{PLFRV H VRFLDLV H D SHUFHSomR GH ULVFRV HP RXWURV SDtVHV
VREUHWXGRHPSDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWHSRGHPSUHMXGLFDURYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHV
PRELOLiULRVEUDVLOHLURV
$ LQWHUYHQomR GR JRYHUQR EUDVLOHLUR QD HFRQRPLD QDFLRQDO SRU PHLR GH PRGLILFDo}HV
VLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDVPRQHWiULDVILVFDLVFUHGLWtFLDVHWDULIiULDVSRGHPDIHWDU
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$LQIODomRHRVHVIRUoRVJRYHUQDPHQWDLVSDUDFRPEDWrODSRGHPFRQWULEXLUSDUDXPFHQiULRGH
LQFHUWH]D HFRQ{PLFD DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD H R SUHoR GH PHUFDGR GH VXDV
Do}HV
'HVHQYROYLPHQWRV H PXGDQoDV QD SHUFHSomR GRV LQYHVWLGRUHV VREUH ULVFR HP RXWURV SDtVHV
HVSHFLDOPHQWHQRV(VWDGRV8QLGRV(XURSDHRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPDIHWDUPDWHULDO
HDGYHUVDPHQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURV
LQFOXLQGRDVDo}HVGD&RPSDQKLD
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&ULVHVHFRQ{PLFDVHSROtWLFDVQR%UDVLOSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVRSHUDo}HVH
FRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
4XDOTXHUGHJUDGDomRGDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGR%UDVLO UDWLQJ SRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHR
SUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDH
$ LQVWDELOLGDGH GD WD[D GH FkPELR SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FRQGLomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLDVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVHXYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HV


2VULVFRVPHQFLRQDGRVDFLPDHVWmRGHWDOKDGRVQD6HomR N GHVWH)RUPXOiULR

LL  HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$ HVWUDWpJLD SULQFLSDO GH SURWHomR SDWULPRQLDO XWLOL]DGD SHOD &RPSDQKLD p EDVLFDPHQWH DWUHODURV
DWLYRVDRVPHVPRVtQGLFHVGRVVHXVSDVVLYRVHVWUDWpJLDFRQKHFLGDFRPRKHGJHQDWXUDO
$&RPSDQKLDSRGHUiXWLOL]DUGHULYDWLYRVSDUDJHUHQFLDUULVFRVGHPHUFDGRUHODFLRQDGRVjH[SRVLomR
GHEDODQoRSDWULPRQLDO1RFDVRGDXWLOL]DomRGHVWDVRSHUDo}HVHODVVHUmRFRQGX]LGDVGHQWURGDV
RULHQWDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LLL  SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

$DGPLQLVWUDomRGHULVFRVpUHDOL]DGDSRUPHLRGHGHILQLomRGHHVWUDWpJLDVFRQVHUYDGRUDVYLVDQGR
OLTXLGH] UHQWDELOLGDGH H VHJXUDQoD 2 FRQWUROH FRQVLVWH QR DFRPSDQKDPHQWR DWLYR GDV WD[DV
FRQWUDWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPFRQIURQWDomRFRPDVWD[DVYLJHQWHVQRPHUFDGR

LY  LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$&RPSDQKLDQmRXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHPHVWUDWpJLDVGHWRPDGDGHSRVLo}HV
LQWHQFLRQDLVFRPRREMHWLYRGHDSURYHLWDURSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGRSRUpPHVWDVRSHUDo}HVSRGHUmR
VHUUHDOL]DGDVGHVGHTXHVHXVIXQGDPHQWRVVHMDPDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD
Y  HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGRVHJXLQGRRPRGHORGH³7UrV/LQKDVGH'HIHVD´
$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpPXOWLGLVFLSOLQDUHFRQWDFRP
DSDUWLFLSDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDHDLQGDGDVVHJXLQWHVHVWUXWXUDVQmR
HVWDWXWiULDV L &RPLWrGH$XGLWRULD LL ÈUHDGHJHVWmRGHULVFRVH LLL ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GDV UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV H HVWUXWXUD KLHUiUTXLFD GD
HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD YHMD D 6HomR
 E LLL GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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F  DGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDPRQLWRUDHDYDOLDVHDVRSHUDo}HVHIHWXDGDVHVWmRGHDFRUGRFRP
DVSROtWLFDVSRUHODDGRWDGDVHVHUHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWR
GRV VHXV REMHWLYRV $OpP GLVWR FRQIRUPH SUiWLFD UHFRPHQGDGD SHOR 1RYR 0HUFDGR VHPSUH TXH
QHFHVViULRD&RPSDQKLDUHYLVDVHXVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
$VSHVVRDVHQYROYLGDVHPFDGDiUHDSRVVXHPFRPSHWrQFLDSDUDGLDJQRVWLFDUSULRUL]DUPRQLWRUDUH
JHULURVVHXVULVFRVVHPSUHDWHQWDVjVPXGDQoDVGRDPELHQWHLQWHUQRHH[WHUQR SDUD QmR VHUHP
VXUSUHHQGLGDVSRUULVFRVGHVFRQKHFLGRVRXQmRFRQWURODGRV
$GLFLRQDOPHQWH D  &RPSDQKLD DFUHGLWD  TXH  D HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD
YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR p DGHTXDGD $
&RPSDQKLDHVWiDWHQWDjVQRYDVWHFQRORJLDVHLQYHVWHHPVHXVFRQWUROHVDILPGHDSULPRUiǦORVFDGD
YH]PDLV
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV

D  SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

$ &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX H PDQWpP SUiWLFDV H VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH EXVFDP
IRUQHFHU PDLRU VHJXUDQoD DRV VHXV DFLRQLVWDV VREUH D FRQILDELOLGDGH GH VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

$ DYDOLDomR GDV HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV WHP SRU REMHWLYR IRUQHFHU FRQIRUWR UD]RiYHO HP
UHODomRjFRQILDELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVHjHOHERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDV,)56HPLWLGDVSHOR
,$6% DSOLFiYHLV D HQWLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO UHJLVWUDGDV QD &90 2V
FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD VREUH D SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQFOXHP DV
SROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVTXH L VHUHODFLRQDPjPDQXWHQomRGRVUHJLVWURVTXHUHIOHWHPSUHFLVDH
DGHTXDGDPHQWH DV WUDQVDo}HV H DOLHQDomR GRV DWLYRV GD &RPSDQKLD LL  IRUQHFHP VHJXUDQoD
UD]RiYHO GH TXH DV WUDQVDo}HV VmR UHJLVWUDGDV GH IRUPD D SHUPLWLU D HODERUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
FRP DV ,)56 HPLWLGDV SHOR ,$6% DSOLFiYHLV D HQWLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO
UHJLVWUDGDV QD &90 H TXH RV UHFHELPHQWRV H SDJDPHQWRV GD &RPSDQKLD HVWmR VHQGR IHLWRV
VRPHQWH GH DFRUGR FRP DV DXWRUL]Do}HV GD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H LLL  IRUQHFHP
VHJXUDQoDUD]RiYHOHPUHODomRDSUHYHQomRRXGHWHFomRRSRUWXQDGHDTXLVLomRXVRRXDOLHQDomR
QmR DXWRUL]DGRV GRV DWLYRV GD &RPSDQKLD TXH SRGHULDP WHU XP HIHLWR UHODYDQWH QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV

(PYLUWXGHGHVXDVOLPLWDo}HVRVLVWHPDGHFRQWUROHLQWHUQRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVSRGHUiQmRLPSHGLURXGHWHFWDUHUURV

E  HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDTXHWHPGHQWUHRXWUDVDUHVSRQVDELOLGDGHGH
GHILQLU RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRQVLGHUDQGR RV FLQFR HOHPHQWRV GH FRQWUROH DPELHQWH DYDOLDomR H
FRPXQLFDomR GH ULVFRV DWLYLGDGH GH FRQWUROH LQIRUPDomR H PRQLWRUDPHQWR MXQWDPHQWH FRP RV
JHVWRUHV UHVSRQViYHLV GH FDGD iUHD RX SURFHVVR %32V  GH PRGR D DVVHJXUDU D PLWLJDomR GRV
ULVFRVLGHQWLILFDGRVHPFDGDSURFHVVR

$iUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDVHUHODFLRQDFRPDVGHPDLViUHDVGD&RPSDQKLDGHPRGRDREWHURV
UHVXOWDGRV GRV WHVWHV GH FRQWUROHV FRP REMHWLYR GH DWXDOL]DU FRUULJLU H DSHUIHLoRDU RV FRQWUROHV
LQWHUQRV

F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHOR UHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

$ HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV p DYDOLDGD SHULRGLFDPHQWH DWUDYpV GD UHDOL]DomR GH WHVWHV GH
REVHUYDomRLQGDJDomRH[DPHHSHUIRUPDQFHFRPRREMHWLYRGHDQDOLVDURGHVHQKRHDHIHWLYLGDGH
GRVFRQWUROHVPLWLJDQGRRVULVFRVGRVSURFHVVRV

2V WHVWHV VmR GRFXPHQWDGRV H VHXV UHVXOWDGRV VmR FRPXQLFDGRV DRV JHVWRUHV GDV iUHDV RX
SURFHVVRV H SDUD RV FRQWUROHV FRQVLGHUDGRV GHILFLHQWHV p UHTXHULGR XP SODQR GH DomR FXMR
FXPSULPHQWRGDVDWLYLGDGHVHSUD]RVVmRPRQLWRUDGRVDRORQJRGRWHPSR

$ HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV p VXSHUYLVLRQDGD SHOD DGPLQLVWUDomR DWUDYpV GD FRPXQLFDomR
IRUPDOGRVUHVXOWDGRVGRVWHVWHVGHFRQWUROHVLQWHUQRVSRUSDUWHGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQD

G  GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HPLWLGD SHOD &90 TXH WUDWD GR UHJLVWUR H GR H[HUFtFLR GD
DWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
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(P FRQH[mR FRP D DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRSHULRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRVHPGHMXQKRGHRVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV HPLWLUDP XP UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV (P UHODomR DRV
FRQWUROHV LQWHUQRV RV SURFHGLPHQWRV HIHWXDGRV SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV IRUDP OLPLWDGRV D
REWHQomRGRHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDHSODQHMDPHQWRGRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR FRP R REMHWLYR GH RSLQDU
VREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

2 UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV HPLWLGR HP  GH VHWHPEUR GH 
LQFOXLDVVHJXLQWHVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVSDUDDWHQomRGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDVVLP
FRPRGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVUHODFLRQDGDVDVXDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$

$5HFRPHQGDo}HVHPUHODomRj&RPSDQKLD


3URFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV


'XUDQWH R SURFHVVR GH UHYLVmR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV IRUDP LGHQWLILFDGDV GLYHUVDV
LQFRQVLVWrQFLDV UHVXOWDQGR HP UHWUDEDOKR SRU SDUWH GR GHSDUWDPHQWR GH FRQWDELOLGDGH SDUD
DGHTXDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQIRUPHH[HPSOLILFDGRDEDL[R

D
,QFRQVLVWrQFLDV QD DSUHVHQWDomR GRV DMXVWHV GH FRQVROLGDomR DPRUWL]DomR GR iJLR H
UHFRQKHFLPHQWRGRVHIHLWRVGR&5,±FHUWLILFDGRGHUHFHEtYHLVLPRELOLiULRV FRWDVXERUGLQDGD 
E
,QIRUPDo}HVGHVDWXDOL]DGDVSDUDRSHUtRGRGHHRXID]HQGRUHIHUrQFLDD
F
,QFRQVLVWrQFLD HQWUH RV Q~PHURV DSUHVHQWDGRV QDV QRWDV H[SOLFDWLYDV H RV TXDGURV GH
UHIHUrQFLDEDODQoRSDWULPRQLDOGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRHQWUHRXWURV
G
$XVrQFLDGHGLVFORVXUHGRHIHLWRQRUHVXOWDGRGDVWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
H
$XVrQFLDGDDEHUWXUDGDVGLIHUHQoDVSHUPDQHQWHVQDQRWDGHUHFRQFLOLDomRGHLPSRVWRV
I
$XVrQFLDGDDSUHVHQWDomRHPOLQKDVHSDUDGDQRVIOX[RVGHFDL[DGRVHIHLWRVGR,)56
J
)DOWD GH GLYXOJDomR FRQIRUPH SUHYLVWR QD ,$6  &3&   SDUiJUDIR  TXDQWR D
PRYLPHQWDomRGRSHUtRGR DXPHQWREDL[DUHYHUV}HVHWF SDUDDSURYLVmRGHGLVWUDWRVHULVFRGH
FUpGLWR
K
)DOWDGHGLYXOJDomRFRQIRUPHSUHYLVWRQR,)56 &3& %TXDQWRDLQIRUPDo}HVGD
VXD LQYHVWLGD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR 6$ SRU H[HPSOR VHJUHJDomR GH DWLYR FLUFXODQWH DWLYR QmR
FLUFXODQWHSDVVLYRFLUFXODQWHSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHWF

&RP EDVH QHVVDV REVHUYDo}HV RV DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP D UHYLVmR GR SURFHVVR DWXDO GH
HODERUDomRHDSURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDPLWLJDUDVGHILFLrQFLDVLGHQWLILFDGDVH
RULVFRGHDSUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVLQFRUUHWDVDOpPGHSURSLFLDUXPDPDLRUWHPSHVWLYLGDGHQD
HPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

%5HFRPHQGDo}HVFRPUHODomRj$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$





3URFHVVRGHPRQLWRUDPHQWRGDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVGHMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDV


$OJXQV SURFHVVRV SROtWLFDV H MXOJDPHQWRV GH HVWLPDWLYDV GD $GPLQLVWUDomR DSUHVHQWDUDP
GHILFLrQFLDV UHODFLRQDGDV j IRUPDOL]DomR GD DQiOLVH H DR HPEDVDPHQWR GR MXOJDPHQWR GDV
HVWLPDWLYDVEHPFRPRHPUHODomRDRDWHQGLPHQWRjVQRUPDVYLJHQWHVFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

D
3URYLVmRSDUDJDUDQWLD

'HWHUPLQDGRV HPSUHHGLPHQWRV DLQGD VRE R SHUtRGR GH JDUDQWLD FRUUHSRQGHQWH DR SHUtRGR GH 
DQRVDSyVDHQWUHJDGRHPSUHHQGLPHQWRQmRSRVVXHPSURYLVmRFRQWDELOL]DGD'HDFRUGRFRPD
SROtWLFD DGRWDGD SHOD &RPSDQKLD D SURYLVmR p HVWDEHOHFLGD QR YDORU FRUUHVSRQGHQWH D  GR
FXVWRRUoDGRWRWDOGRHPSUHHQGLPHQWRSRUpPHPWDLVHPSUHHQGLPHQWRVRVJDVWRVLQFRUULGRVFRP
JDUDQWLD Mi KDYLDP XOWUDSDVVDGR WDO SHUFHQWXDO HP  GH MXQKR GH  $SHVDU GDV RVFLODo}HV
VLWXDUHPVHQXPDIDL[DQmRVLJQLILFDWLYDHPUHODomRDRYDORUGRSURMHWRFRPRXPWRGRGHD
RVDXGLWRUHVVXJHULUDPTXHD$GPLQLVWUDomRUHYLVHDHVWLPDWLYDXWLOL]DGDSDUDTXHVHMDFDSD]
GHFDSWXUDUSDUWLFXODULGDGHVGRVHPSUHHQGLPHQWRVHDVVLPHYLWDUGHVHPEROVRVIXWXURVVXSHULRUHV
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DRV RULJLQDOPHQWH RUoDGRV R TXH LQFOXL D UHYLVmR GRV  XWLOL]DGRV DWXDOPHQWH VREUH R FXVWR
RUoDGR WRWDO $GLFLRQDOPHQWH KRXYH JDVWRV LQFRUULGRV FRP JDUDQWLD TXH IRUDP UHFRQKHFLGRV
GLUHWDPHQWH QR UHVXOWDGR XPD YH] TXH R YDORU GR UHVXOWDGR p VXSHULRU D YDULDomR SDWULPRQLDO GD
FRQWD (VWH IDWR UDWLILFD D QHFHVVLGDGH GH UHDYDOLDomR GD SURYLVmR DGRWDGD EHP FRPR VXD
UHDYDOLDomRGHIRUPDUHFRUUHQWH

E
2EULJDo}HVDSDJDUGH,378±,PSRVWR3UHGLDOH7HUULWRULDO8UEDQR


2 SURFHVVR UHODFLRQDGR D REULJDomR GH ,378 IRUDP LGHQWLILFDGRV YDORUHV QmR SDJRV QRV
YHQFLPHQWRV H SRVWHUJDGRV SRU GHFLVmR HVWUDWpJLFD GD &RPSDQKLD 'H DFRUGR FRP R DXGLWRU WDO
IDWRSUHFLVDVHUUHDYDOLDGRHDFHOHUDGR

F
5HYLVmR GD SUiWLFD GH GLIHULPHQWR GD GHVSHVD FRP FXVWR GH WUDQVDomR IHH  GRV
HPSUpVWLPRV

$&RPSDQKLDHIHWXRXWUDQVDo}HVGHHPSUpVWLPRVTXHJHUDUDPXPDGHVSHVDFXVWRGHWUDQVDomR
7DO FXVWR IRL UHJLVWUDGR GLUHWDPHQWH QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR (QWUHWDQWR R FXVWR GHYHULD VHU
FDSLWUDOL]DGR H DSURSULDGR DR UHVXOWDGR SHOD WD[D HIHWLYD 7,5  GD WUDQVDomR RULJLQDO FRQIRUPH
SUHYLVWRQR&3&

1HVVHVHQWLGRIRLUHFRPHQGDGRSHORDXGLWRUDUHYLVmRGRVSURFHVVRVFRQVLGHUDQGRFRQWUROHVSDUD
HPEDVDUHJDUDQWLUXPDPDLRUSUHFLVmRGDVHVWLPDWLYDV

6LWXDo}HVTXHDSUHVHQWDPRSRUWXQLGDGHGHPHOKRULDQRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRVDVDWLYLGDGHV
GHLQFRUSRUDomR

D
'LVWUDWRV FRP VDOGR LQFRUUHWRV )RL LGHQWLILFDGR TXH D FRPSRVLomR GD VDOGR WRWDO GH
GLVWUDWRV GH FDGD FOLHQWH p FRPSRVWD SHOR ³6DOGRV YHQFLGRV´ VRPDGRV DR ³6DOGR D YHQFHU´ GRV
PHVPRV (QWUHWDQWR GXUDQWH R SURFHGLPHQWR GH FRPSDUDomRFRP DFDUWHLUDILQDQFHLUD GR FOLHQWH
DQWHV GH HIHWLYDGR R GLVWUDWR IRUDP LGHQWLILFDGDV GLYHUJrQFLDV GH YDORUHV 8P HUUR VLVWrPLFR IRL
LGHQWLILFDGRSHOD&RPSDQKLDGXUDQWHDDYDOLDomRGHWDOWHVWH

E
'LVWUDWRV FRQWDELOL]DGRV IRUD GD FRPSHWrQFLD )RUDP LGHQWLILFDGRV GLVWUDWRV FRQWDELOL]DGRV
IRUD GR SHUtRGR FRQWiELO GH FRPSHWrQFLD GHYLGR DR SURFHVVR DWXDO HIHWXDGR SHOD &RPSDQKLD QR
TXDORGLVWUDWRVypFRQWDELOL]DGRDSyVFRPSOHWDURIOX[RRSHUDFLRQDOLQWHUQRRTXDOSRUVXDYH]
LQLFLDVHSHODHODERUDomRGRFRQWUDWRGHGLVWUDWRSDVVDSRUGLVFXVV}HVHQWUHDVSDUWHVDWpREWHUVH
VXDYHUVmRILQDOTXHpHQWmRHQFDPLQKDGDjFRQWDELOLGDGH(VVHSURFHVVRFRPSURPHWHRUHJLVWUR
FRQWiELOWHPSHVWLYRGHQWURGHVHXSHUtRGRGHFRPSHWrQFLDSRLVKiDOJXQVFDVRVTXHSRGHPOHYDU
DWpWUrVPHVHVSDUDWRGRSURFHVVRGHVFULWRDWpVHXUHJLVWURFRQWiELO

F
9HQGDV FRQWDELOL]DGDV VHP UHFHELPHQWR $SHVDU GH QmR DSUHVHQWDUHP VDOGRV HP
PRQWDQWHVPDWHULDLVDOJXPDVWUDQVDo}HVIRUDPFRQWDELOL]DGDVVHPQHQKXPSDJDPHQWRHIHWXDGR
SHOR FRPSUDGRU RX VHMD D &RPSDQKLD QmR REWHYH QHQKXP UHFHELPHQWR GRV UHVSHFWLYRV ORWHV
YHQGLGRVTXHGHPRQVWUDVVHXPYtQFXORHRXFRPSURPHWLPHQWRPtQLPRGRDGTXLUHQWHHPUHODomRD
REULJDomRDVVXPLGDFRQWUDULDQGRLQFOXVLYHVXDVSROtWLFDVLQWHUQDV

G
,QHILFLrQFLD GR SURFHVVR GH DFRPSDQKDPHQWR GH FRQWLQJrQFLDV 2 PRQLWRUDPHQWR GRV
SURFHVVRV MXGLFLDLV DSUHVHQWRX GHILFLrQFLD QR TXH VH UHIHUH j WHPSHVWLYLGDGH H LQWHJULGDGH QD
FDSWXUD GRV SURFHVVRV $XGLWRULD LGHQWLILFRX SURFHVVRV MXGLFLDLV LQIRUPDGRV SRU HVFULWyULRV GH
DGYRFDFLDYLDUHVSRVWDGHFLUFXODUL]DomRTXHQmRFRQVWDYDPHRXSRVVXtDPYDORUHVGLIHUHQWHVQR
PDSDGHFRQWLQJrQFLDVGD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWH IRL LGHQWLILFDGD IDOKD QR FRQWUROH GH PRQLWRUDPHQWR GDV FRQWLQJrQFLDV QR TXH GL]
UHVSHLWR D SURFHVVRV WUDQVLWDGRV HP MXOJDGR QR TXDO D &RPSDQKLD SHUGHX R SURFHVVR H SDUD RV
TXDLVDDXGLWRULDLGHQWLILFRXDVVHJXLQWHVVLWXDo}HV

 SURFHVVRV MXGLFLDLV FODVVLILFDGRV QR H[HUFtFLR DQWHULRU FRP SUREDELOLGDGH GH SHUGD UHPRWD VHP
QHQKXPDMXVWLILFDWLYDSRQWXDOSDUDTXHD&RPSDQKLDWHQKDSHUGLGRQRH[HUFtFLRDWXDO
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 SURFHVVRV TXH QmR IRUDP ORFDOL]DGRV QR PDSD GH FRQWLQJrQFLD GD &RPSDQKLD GRV H[HUFtFLRV
DQWHULRUHVVHPPDLRUHVMXVWLILFDWLYDV

'HVWD IRUPD IRL UHFRPHQGDGR TXH VHMD UHDOL]DGD D UHYLVmR GH WDLV SURFHVVRV D ILP GH VDQDU DV
VLWXDo}HVRUDLGHQWLILFDGDV


H FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

$5HFRPHQGDo}HVHPUHODoD}j&RPSDQKLD


3URFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

&RPHQWiULRGD$GPLQLVWUDomR$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHFRQKHFHDOJXPDVGLILFXOGDGHVQR
SURFHVVRGHHODERUDomRGDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSRUSDUWHGDHTXLSHUHVSRQViYHO
QRWDGDPHQWH TXDQWR DV GLYXOJDo}HV QDV QRWDV H[SOLFDWLYDV ,QIRUPDPRV TXH Mi IRUDP WRPDGDV
SURYLGHQFLDVGHUHIRUoRHVXEVWLWXLomRGDHTXLSHWpFQLFDUHVSRQViYHOSHORSURFHVVRGHHODERUDomR
HUHYLVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

%5HFRPHQGDo}HVFRPUHODomRj$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$


3URFHVVRGHPRQLWRUDPHQWRGDDSOLFDomRGDSROtWLFDGHMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDV

D
3URYLVmRSDUDJDUDQWLD

&RPHQWiULRGD$GPLQLVWUDomR$SROtWLFDGHSURYLVmRSDUDJDUDQWLDGD&RPSDQKLDWHPFRPREDVH
RVJDVWRVKLVWyULFRVQRQtYHOFRQVROLGDGRHQmRLQGLYLGXDOPHQWHSRUHPSUHHQGLPHQWRGHPRGRD
QmRFDSWXUDURVH[WUHPRVRQGHGHWHUPLQDGRHPSUHHQGLPHQWRDSUHVHQWRXJDVWRVFRPDVVLVWrQFLD
WpFQLFDPXLWRDEDL[RRXPXLWRDFLPDGDPpGLDGRVHPSUHHQGLPHQWRV'HVVDIRUPDRVJDVWRVFRP
JDUDQWLDQRFRQVROLGDGRHVWmRDEDL[RGHGRFXVWRRUoDGRHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HQWHQGHTXHSURYLVmRSDUDJDUDQWLDUHIOHWHDPHOKRUHVWLPDWLYD

E
2EULJDo}HVDSDJDUGH,378±,PSRVWR3UHGLDOH7HUULWRULDO8UEDQR

&RPHQWiULR GD $GPLQLVWUDomR $ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UHFRQKHFH TXH KRXYH DWUDVR QD
LPSODQWDomRGRSURFHVVRGHPHOKRULDGRFRQWUROHLQWHUQRUHODWLYRDRVFRPSURPLVVRVGH,378GRV
ORWHVHPHVWRTXHVHWRPDUiPHGLGDVSDUDFRQFOXVmRGDPHOKRULDGHFRQWUROH

F
5HYLVmR GD SUiWLFD GH GLIHULPHQWR GD GHVSHVD FRP FXVWR GH WUDQVDomR IHH  GRV
HPSUpVWLPRV

&RPHQWiULRGD$GPLQLVWUDomR$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLRXRHIHLWROtTXLGRGRFXVWRGH
WUDQVDomR RFRUULGR QR SHUtRGR FRPR LUUHOHYDQWH UD]mR SHOD TXDO DGRWRX D SUiWLFD PDLV
FRQVHUYDGRUDGHDSURSULDUDRUHVXOWDGRLQFOXVLYHSHORVFXVWRVDWUHODGRVDRFRQWUROHGRGLIHULPHQWR
'HTXDOTXHUPRGRUHDYDOLDUHPRVHVVHSURFHGLPHQWRQDHYHQWXDOLGDGHGHQRYDVWUDQVDo}HV


6LWXDo}HV TXH DSUHVHQWDP RSRUWXQLGDGH GH PHOKRULD QRV SURFHVVRV UHODFLRQDGRV DV
DWLYLGDGHVGHLQFRUSRUDomR

D
'LVWUDWRVFRPVDOGRLQFRUUHWRV

&RPHQWiULRGD$GPLQLVWUDomR)RLLGHQWLILFDGRTXHRHUURVLVWrPLFRHVWiORFDOL]DGRQRUHODWyULRGH
GLVWUDWRV H QmR JHUD LPSDFWR ILQDQFHLUR SDUD &RPSDQKLD 8PD PHOKRULD GH VLVWHPD HVWi HP
DQGDPHQWRSDUDFRUUHomRGRUHODWyULR

E
'LVWUDWRVFRQWDELOL]DGRVIRUDGDFRPSHWrQFLD

&RPHQWiULRGD$GPLQLVWUDomR7HQGRHPYLVWDTXHRGLVWUDWRUHSUHVHQWDXPQRYRFRQWUDWRHQWUHDV
SDUWHVHDQHFHVVLGDGHGDDVVLQDWXUDGHWRGRVQRQRYRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDORVDGPLQLVWUDGRUHV
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UHFRQKHFHUDPTXHHPDOJXQVFDVRVSRGHKDYHUPRURVLGDGHQHVVHSURFHVVR(QWUHWDQWRHQWHQGH
TXHQmRKiULVFRGHGLVWRUomRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVXPDYH]TXHpFRQVWLWXtGDSURYLVmR
SDUDGLVWUDWRVTXHpUHYHUWLGDQRPHVPRPRPHQWRGDFRQWDELOL]DomRGRGLVWUDWR$&RPSDQKLDYDL
UHDYDOLDURIOX[RRSHUDFLRQDO

F
9HQGDVFRQWDELOL]DGDVVHPUHFHELPHQWR

&RPHQWiULR GD $GPLQLVWUDomR $ &RPSDQKLD WHP FRPR SROtWLFD R UHJLVWUR FRQWiELO GR FRQWUDWR GH
YHQGD VRPHQWH DSyV D FRQILUPDomR GR UHFHELPHQWR GD SDUFHOD FRUUHVSRQGHQWH DR VLQDO DWR  GD
FRPSUD SRGHQGR VHU SDUFHODGR DWUDYpV GH FKHTXHV SUpGDWDGRV 1D HYHQWXDOLGDGH GD QmR
FRPSHQVDomRGRVFKHTXHVUHDOL]DVHRHVWRUQRFRQWiELOGDYHQGD

G
,QHILFLrQFLDGRSURFHVVRGHDFRPSDQKDPHQWRGHFRQWLQJrQFLDV

&RPHQWiULRGD$GPLQLVWUDomR$&RPSDQKLDUHFRQKHFHDVVLWXDo}HVDSUHVHQWDGDVHLUiUHYLVDURV
SURFHGLPHQWRVDGRWDGRVMXQWRVDRVHVFULWyULRVGHDGYRFDFLDGHPRGRTXHRVLVWHPDGHFRQWUROHH
JHVWmRGHSURFHVVRVMXGLFLDLVVHMDDWXDOL]DGRWHPSHVWLYDPHQWH

$$GPLQLVWUDomRGLVFXWLXWHPSHVWLYDPHQWHWRGDVDVUHFRPHQGDo}HVFRPVHXVDXGLWRUHVHFRQFOXLX
TXH VH WUDWDP GH GHILFLrQFLDV TXH QmR DIHWDUDP VLJQLILFDWLYDPHQWH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

1mR REVWDQWH YLVDQGR WRUQDU DLQGD PDLV FRQILiYHO R SURFHVVR GH HODERUDomR H UHYLVmR GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SODQRV GH DomR HVSHFtILFRV RX DFRPSDQKDPHQWRV SHULyGLFRV VHUmR
HVWDEHOHFLGRV SDUD PHOKRULD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD GH PRGR D HOLPLQDU DV
GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV HP VHX SURFHVVR HP HVSHFLDO DV TXDOLILFDGDV FRPR GHILFLrQFLD
VLJQLILFDWLYD
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3URJUDPDGHLQWHJULGDGH
(PUHODomRDRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSHORHPLVVRUSDUD
SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU
D  VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

L
RVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRVVmR
UHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV

$&RPSDQKLDDGRWDRVVHJXLQWHVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGH

•
&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD$SURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHMXOKRGH
H SRVWHULRUPHQWH DOWHUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  R &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD UH~QH DV
SULQFLSDLV UHJUDV GLUHWUL]HV FRQGXWDV H RULHQWDo}HV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD2GRFXPHQWRUHIOHWHDLGHRORJLDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDHHVWDEHOHFHFRQGXWDVTXH
RULHQWDP VHXV QHJyFLRV H UHODFLRQDPHQWRV 2 &yGLJR GH eWLFD SURFXUD JHUHQFLDU ULVFRV JHUDLV H
WDPEpPHVSHFtILFRVQDPHGLGDHPTXHWUD]UHJUDVUHODWLYDVDVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
UHODFLRQDPHQWRFRPWHUFHLURVFRQILGHQFLDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVFRPEDWHjFRUUXSomRHODYDJHP
GHGLQKHLURFDQDOGHGHQ~QFLDVGHYLRODo}HVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVFDVRLGHQWLILFDGDVYLRODo}HVDR
&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGHPDLVSROtWLFDVYLJHQWHVHDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO2LQWHLURWHRUGR
&yGLJR GH eWLFD SRGH VHU DFHVVDGR QR VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUULHQRVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRFRQWURODGDGD&RPSDQKLDSRUVXDYH]DGRWDRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV
GHLQWHJULGDGH
&yGLJRGH&RQGXWDSDUD)RUQHFHGRUHVH3DUFHLURV&RPHUFLDLV$SURYDGRSHOR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HP  GH MDQHLUR GH  R &yGLJR GH &RQGXWD SDUD
)RUQHFHGRUHVH3DUFHLURV&RPHUFLDLVHVWDEHOHFHRVSDGU}HVGHFRQGXWDTXHGHYHPVHUVHJXLGRVSRU
WRGRVRVIRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVFRPHUFLDLVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPUHODomRDWRGRVRVFRQWUDWRV
H SDUFHULDV ILUPDGRV FRP D $OKSDYLOOH 8UEDQLVPR 2 LQWHLUR WHRU GR &yGLJR GH &RQGXWD SDUD
)RUQHFHGRUHV H 3DUFHLURV &RPHUFLDLV SRGH VHU DFHVVDGR QR VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

•
3ROtWLFD GH %ULQGHV 3UHVHQWHV 3UrPLRV RX *UDWLILFDo}HV +RVSLWDOLGDGH H
(QWUHWHQLPHQWR$SURYDGDSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPGHGH]HPEUR
GHFXMD~OWLPDUHYLVmRIRLUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHD3ROtWLFDGH%ULQGHV3UHVHQWHV
3UrPLRVRX*UDWLILFDo}HV+RVSLWDOLGDGHH(QWUHWHQLPHQWRWHPSRUREMHWLYRHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HV
H SURFHGLPHQWRV UHIHUHQWHV DR UHFHELPHQWR H FRQFHVVmR GH EULQGHV SUHVHQWHV SUrPLRV
KRVSLWDOLGDGH H HQWUHWHQLPHQWR 2 LQWHLUR WHRU GD 3ROtWLFD GH %ULQGHV 3UHVHQWHV 3UrPLRV RX

•
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*UDWLILFDo}HV+RVSLWDOLGDGHH(QWUHWHQLPHQWRSRGHVHUDFHVVDGRQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR$SURYDGDSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPGH
PDLRGHFXMD~OWLPDUHYLVmRIRLUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHD3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR
WHP SRU REMHWLYR HVWDEHOHFHU GLUHWUL]HV H SURFHGLPHQWRV GH FRQGXWD HVWDEHOHFHQGR RULHQWDo}HV
GHYHUHV H UHVSRQVDELOLGDGHV GH FRODERUDGRUHV H DGPLQLVWUDGRUHV YLVDQGR R GHVHQYROYLPHQWR H D
PDQXWHQomR GH XPD FXOWXUD FRUSRUDWLYD TXH UHVSHLWH DV GLVSRVLo}HV GD OHJLVODomR DQWLFRUUXSomR
HVVHQFLDLV SDUD UHGX]LU H PLWLJDU ULVFR GH FRUUXSomR RX VXERUQR 2 LQWHLUR WHRU GD 3ROtWLFD
$QWLFRUUXSomR SRGH VHU DFHVVDGR QR VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

•
3ROtWLFD GH 3UHYHQomR H &RPEDWH j /DYDJHP GH 'LQKHLUR $SURYDGD SHOD 'LUHWRULD
([HFXWLYDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPGHDJRVWRGHFXMD~OWLPDUHYLVmRIRLUHDOL]DGDHP
GHRXWXEURGHD3ROtWLFDGH3UHYHQomRH&RPEDWHj/DYDJHPGH'LQKHLURWHPSRUREMHWLYR
HVWDEHOHFHU DV QRUPDV SURFHGLPHQWRV H FRQWUROHV LQWHUQRV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV OHLV H
UHJXODPHQWRVYLJHQWHVUHODFLRQDGRVDRVFULPHVGHODYDJHPRFXOWDomRGHEHQVGLUHLWRVHYDORUHVRX
GH ILQDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR 1HVVH VHQWLGR R JHUHQFLDPHQWR YROWDGR SDUD PLWLJDU WDLV ULVFRV
FRPSUHHQGH GHQWUH RXWUDV PHGLGDV L LGHQWLILFDomRHTXDOLILFDomRGRSHUILOGHFOLHQWHVHGHPDLV
HQYROYLGRVQDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR LL LGHQWLILFDomRGRSURSyVLWRH
QDWXUH]DGDVUHODo}HVGHQHJyFLRVDVVLPFRPRRVEHQHILFLiULRVILQDLVGDVRSHUDo}HV LLL UHGXomR
GRV ULVFRV GH TXH RV QHJyFLRV DWLYLGDGHV H VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR VHMDP
GHVWLQDGRV j ODYDJHP GH GLQKHLUR RX DR ILQDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR LY  HQTXDGUDPHQWR H
FODVVLILFDomR GDV RSHUDo}HV H FOLHQWHV GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HP FDWHJRULDV GH ULVFR Y 
LGHQWLILFDomR GDV RSHUDo}HV H SURSRVWDV GH RSHUDo}HV VXVSHLWDV GR SRQWR GH YLVWD GD ODYDJHP GH
GLQKHLUR H ILQDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR H FRPXQLFDomR DR &RQVHOKR GH &RQWUROH GH $WLYLGDGHV
)LQDQFHLUDV ³&2$)´ 2LQWHLURWHRUGD3ROtWLFDGH3UHYHQomRH&RPEDWHj/DYDJHPGH'LQKHLURSRGH
VHUDFHVVDGRQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

•
3ROtWLFDGH*HVWmRGH&RQVHTXrQFLDV$SURYDGDSHOR&RPLWrGHeWLFDH'LUHWRULD([HFXWLYD
GD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPGHDJRVWRGHFXMD~OWLPDUHYLVmRIRLUHDOL]DGDHPGHRXWXEUR
GHD3ROtWLFDGH*HVWmRGH&RQVHTXrQFLDVSRVVXLDVGLUHWUL]HVDVHUHPVHJXLGDVHPVLWXDo}HV
GHHIHWLYDRXSRWHQFLDOYLRODomRDRVSULQFtSLRVpWLFRVDVVXPLGRVSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPREHPFRPR
DRVHX&yGLJRGHeWLFDSROtWLFDVLQWHUQDVPDQXDLVHSURFHGLPHQWRVGHVHXSURJUDPDGHFRPSOLDQFH
OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV $OpP GLVVR D 3ROtWLFD GH *HVWmR GH &RQVHTXrQFLDV WDPEpP YLVD
FRQWULEXLU FRP DV PHGLGDV GH SUHYHQomR GHWHFomR UHVSRVWD H UHPHGLDomR GH DWRV FRQVLGHUDGRV
FRPR GH QmR FRQIRUPLGDGH FRP DV FRQGXWDV HVSHUDGDV HRX DRV SUHFHLWRV pWLFRV GD $OSKDYLOOH
8UEDQLVPR 2 LQWHLUR WHRU GD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH &RQVHTXrQFLDV SRGH VHU DFHVVDGR QR VLWH GH
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

•
3ROtWLFDGH&2$)$SURYDGDSHOD'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYDHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPGHDJRVWRGHD3ROtWLFDGH&2$)SRVVXLRVSURFHGLPHQWRVDVHUHP
VHJXLGRV SHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SDUD REVHUYkQFLDV GDV H[LJrQFLDV GR &2$) EHP FRPR OHLV H
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVjSUHYHQomRjODYDJHPGHGLQKHLUR2LQWHLURWHRUGD3ROtWLFDGH&2$)SRGH
VHUDFHVVDGRQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

•
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LL  DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV QR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H GD
HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDPH
RVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV

$V HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV QR IXQFLRQDPHQWR H HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H
SURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHVmR L R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL D'LUHWRULD LLL R
&RPLWrGHeWLFD LY DiUHDGHJHVWmRGHULVFRV Y R&RPLWrGH$XGLWRULDH YL DiUHDGHDXGLWRULD
LQWHUQDFRQIRUPHGHWDOKHVGHVFULWRVDEDL[R
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSRUDSURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HVPDWUL]PRGHODJHP
GHULVFROLPLWHVGHH[SRVLomRHLPSDFWRVEHPFRPRGHYHIRUQHFHUj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULR
VXDSHUFHSomRGRJUDXGHH[SRVLomRDULVFRVTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD YLVmRGRDFLRQLVWD H
LQIOXHQFLDU QD SULRUL]DomR GRV ULVFRV D VHUHP WUDWDGRV $R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WDPEpP
FRPSHWHDYDOLDUTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGHH[SRVLomRGHULVFRVTXHWHQKDPVLGR
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULDHDYDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
7DPEpPQRkPELWRGDVDWULEXLo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHODomRDRPRQLWRUDPHQWRGH
PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH FRPSHWH DR &RQVHOKR GH $GPLQVLWUDomR
DSURYDU R &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD GD &RPSDQKLD H DV SROtWLFDV FRUSRUDWLYDV UHODFLRQDGDV D
L GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV H QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV LL JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
LLL WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H JHUHQFLDPHQWR GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV
LY UHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVH Y LQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV
&DEH j 'LUHWRULD GHVHQKDU DV GLUHWUL]HV PDWUL]PRGHODJHP GH ULVFR GHWHUPLQDQGR RV OLPLWHV GH
H[SRVLomRLPSDFWRVHDWROHUkQFLDGHH[SRVLomRDRVULVFRVHGHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD$'LUHWRULDWDPEpPHPFRQMXQWRFRPR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRpRyUJmRFRPSHWHQWHDGHILQLUHPFRQMXQWRFRPR&RPLWrGH$XGLWRULDHDiUHD
GHJHVWmRGHULVFRVRVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRV
$GLFLRQDOPHQWH D 'LUHWRULD p UHVSRQViYHO SRU VXSHUYLVLRQDU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GH ULVFRV H
PRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomRDRVULVFRVHRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGHYHQGR
GHWHUPLQDUDUHVSRVWDDRVULVFRVHDSRLDUDH[HFXomRGRVSODQRVGHDomR$GHPDLVFDEHj'LUHWRULD
GLVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGHULVFRHPWRGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDFRQWDFRPXP&RPLWrGHeWLFDRTXDOpRyUJmRUHVSRQViYHOSRUDFRPSDQKDUFRQIOLWRV
GHpWLFDQmRUHVROYLGRVSHODFDGHLDGHFRPDQGREHPFRPRSRUUHFHEHUDVPDQLIHVWDo}HVUHFHELGDV
SHORFDQDOGHpWLFDGD&RPSDQKLDHUHSRUWiODVUHJXODUPHQWHDR*HVWRUGHFDGDiUHDDTXHPFDEH
DSOLFDUDVPHGLGDVFDEtYHLVUHFRPHQGDGDVSHOR&RPLWrGHeWLFD
1HVWH VHQWLGR TXDOTXHU FRODERUDGRU IRUQHFHGRU FOLHQWH H RXWURV LQWHUHVVDGRV SRGHUmR ID]HU
FRQVXOWDV DSUHVHQWDU VXJHVW}HV RX DSUHVHQWDU GHQ~QFLDV VREUH D YLRODomR GR &yGLJR GH eWLFD H
&RQGXWD XWLOL]DQGRVH GR &DQDO &RQILGHQFLDO VLWH RX WHOHIRQH  RX SHOR HPDLO
HWLFD#DOSKDYLOOHFRPEU
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2V PHPEURV GR &RPLWr DVVLQDP XP WHUPR GH FRPSURPLVVR GH PDQWHU VLJLOR QD FRQGXomR GRV
WUDEDOKRVGHDSXUDomRGHGHQ~QFLDVEHPFRPRRFRPSURPLVVRGHWRWDOLPSDUFLDOLGDGHVREUHWRGRV
RVIDWRVHDWRVWUDWDGRVSRUHOHDLQGDTXHSHVVRDVSUy[LPDV
$LQGDR&RPLWrGHeWLFDpFRPSRVWRSRUPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHFRODERUDGRUHV
SRUHOHVLQGLFDGRVFRPRREMHWLYRGH]HODUSHORFXPSULPHQWRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDVmR
UHVSRQVDELOLGDGHVGR&RPLWrGHeWLFD

L  $QDOLVDUHUHVROYHURVFRQIOLWRVGHpWLFDTXHQmRVmRVROXFLRQDGRVSHODFDGHLDGHFRPDQGRRXTXH
QmRHVWmRSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDRXHPVXDVGLUHWUL]HV




LL  *DUDQWLUVLJLORVREUHDVLQIRUPDo}HVUHFHELGDV
LLL  5HVSRQGHUDVFRQVXOWDVGLUHFLRQDGDVDR&RPLWrGHeWLFD
LY  (PLWLUFRPXQLFDGRVj&RPSDQKLDVREUHTXHVW}HVGHLQWHUHVVHJHUDOYLVDQGR FRQVROLGDU XPD
FRQGXWDFRPSDWtYHOFRPVHXVYDORUHVH&yGLJRGHeWLFD

Y  $QDOLVDUHGHFLGLURVFDVRVRPLVVRVGR&yGLJRGHeWLFD



YL  5HYLVDU R &yGLJR GH eWLFD TXDQGR QHFHVViULR SDUD DWXDOL]DU RX LQFOXLU QRYRV LWHQV RX
FRQFHLWRV


$iUHDGHJHVWmRGHULVFRVWHPSRUDWULEXLo}HV L DJHVWmRLQWHJUDGDGHULVFRV PDWHULDOL]DGRVRX
SRWHQFLDLV  LL  YDOLGDomR H UHYLVmR SHULyGLFD GD PDWUL] GH ULVFRV LLL  DX[tOLR QD TXDQWLILFDomR H
SULRUL]DomR LY  DX[tOLR j DGPLQLVWUDomR SDUD DGHTXDGD UHVSRVWD H WUDWDPHQWR DRV ULVFRV Y 
PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV H SODQRV GH DomR YL  HVWDEHOHFLPHQWR H DFRPSDQKDPHQWR GRV
LQGLFDGRUHVGHJHVWmRGHULVFRVH YLL FRPXQLFDomRPHGLDQWHRVFDQDLVHGHVWLQDWiULRVDGHTXDGRV
$ &RPSDQKLD SRGHUi FRQWDU DLQGD FRP XP &RPLWr GH 5LVFRV FXMD FULDomR VHUi DSURYDGD SHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H TXH DWXDUi FRPR yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR UHFRPHQGDWyULR QmR
HVWDWXWiULRHSHUPDQHQWHVXERUGLQDGRHGHUHSRUWHGHVXDVDWLYLGDGHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HVHPSUHMXt]RGHRXWUDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQDVSROtWLFDVLQWHUQDVHHPVHX5HJLPHQWR,QWHUQR

2EMHWLYDPHQWHDiUHDGHJHVWmRGHULVFRVpyUJmRFRPSHWHQWHSDUD L DGPLQLVWUDURVLVWHPDGH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR LL  IRUQHFHU DSRLR PHWRGROyJLFR DRV GHSDUWDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H
IXQFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRUPHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD LLL IRUQHFHULQIRUPDo}HV
SUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGH5LVFRV LY DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRj
H[SRVLomR DR ULVFR PDJQLWXGH GH LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD  VH SRVVtYHO SDXWDGD
WDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR Y SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVHVXJHULUDYDOLDU
LPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HVFRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDRULVFR YL VXSHUYLVLRQDUR
SURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPFRQMXQWRFRPD'LUHWRULDHDVVHJXUDUPRQLWRUDPHQWRFRQVWDQWH
GHULVFRVGHIRQWHVH[WHUQDVFRPYLVmRSURVSHFWLYDVREUHRVULVFRVHPHUJHQWHV YLL DFRPSDQKDUD
'LUHWRULD QD LPSODQWDomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SRU PHLR GD GLVVHPLQDomR GH
IHUUDPHQWDV H ERDV SUiWLFDV YLLL  DYDOLDU RV ULVFRV DVVRFLDGRV D FHUWRV SURMHWRV HVWUDWpJLFRV
SDUFHULDV RX WUDQVDo}HV GH IXV}HV H DTXLVLo}HV L[  FXPSULU RV OLPLWHV GH ULVFRV DSURYDGRV SHOR
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&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR [ FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHP
WHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDV
DSURSULDGDVH [L DVVHJXUDUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVj'LUHWRULDVREUHULVFRVRXLQFLGHQWHV
EHPFRPRFRRUGHQDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVHPPRPHQWRVGHFULVHVHPFDVRGH
JUDQGHVDFRQWHFLPHQWRV
2 &RPLWr GH $XGLWRULD p UHVSRQViYHO SRU UHFHEHU TXHL[DV H GHQ~QFLDV LQWHUQDV H H[WHUQDV j
&RPSDQKLDVREUHTXDOTXHUDVVXQWROLJDGRjVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD
VHQGRTXHWRGRVRVGHQXQFLDQWHVWHUmRDVVHJXUDGDVXDFRQILGHQFLDOLGDGHHDQRQLPDWRHWRGDVDV
LQIRUPDo}HVUHFHELGDVVHUmRWUDWDGDVGHIRUPDVLJLORVDHFRQILGHQFLDO1RkPELWRGRPRQLWRUDPHQWR
GH PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH FDEH DR &RPLWr GH $XGLWRULD  L 
DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD LL 
DYDOLDU H PRQLWRUDU DV H[SRVLo}HV GH ULVFR GD &RPSDQKLD H LLL  SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H
WUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLV
j&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRV
HVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
$&RPSDQKLDFRQWDWDPEpPFRPXPDJHQWHUHVSRQViYHOSHODIXQomRGHcomplianceYLQFXODGRDR
&RPLWrGH$XGLWRULDDTXHPFRPSHWH L HODERUDURSODQHMDPHQWRHDVVHJXUDUDRSHUDFLRQDOL]DomR
GDJHVWmRGHULVFRVFRQVLGHUDQGRWRGDVDVGLPHQV}HVGDHVWUXWXUDGHILQLGDHQJOREDQGRDWLYLGDGHV
HVWUDWpJLFDVWiWLFDVHRSHUDFLRQDLV LL DYDOLDUHPFRQMXQWRFRPJHUHQWHVGHFDGDiUHDRSHUDFLRQDO
RVULVFRVSRUPDFURSURFHVVRSRUXQLGDGHVGHQHJyFLRHSRUWIyOLR LLL HODERUDUWUHLQDUGLVVHPLQDUH
UHFRPHQGDU RV SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV SDUD D JHVWmR GRV ULVFRV SULRULWiULRV LY  DVVHJXUDU D
PDQXWHQomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H YHULILFDU R FXPSULPHQWR GRV OLPLWHV
HVWDEHOHFLGRV Y 
VXSRUWDUDViUHDVGHQHJyFLRQDGHILQLomRGRSODQRGHDomRFRQWLQJrQFLDH
YL DWXDUFRPRYHULILFDGRUGDFRUUHWDJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDHLQIRUPDUDRHGLVFXWLUFRPR
&RPLWrGH$XGLWRULDRVUHVXOWDGRVGHVXDVDYDOLDo}HVDWUDYpVGHUHODWyULRVSHULyGLFRV
7DPEpPYLQFXODGRDR&RPLWrGH$XGLWRULDD&RPSDQKLDFRQWDFRPDJHQWHUHVSRQViYHOSHODIXQomR
GH*HVWmRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRVDTXHPFRPSHWH L GHILQLUDPHWRGRORJLDFRUSRUDWLYD
GHJHVWmRGHULVFRVSDXWDGDQDYLVmRLQWHJUDGDHVLVWrPLFDGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD LL SURSRU
H DQDOLVDU HP FRQMXQWR FRP DV iUHDV IXQFLRQDLV H GH QHJyFLRV DV HVWUDWpJLDV GH PLWLJDomR GRV
ULVFRV LLL FRQVROLGDUHFRPXQLFDURVULVFRVSULRULWiULRVGD&RPSDQKLDDR&RPLWrGH$XGLWRULDHj
'LUHWRULD LY  DVVHVVRUDU DV iUHDV GH IXQFLRQDLV H GH QHJyFLRV QD LGHQWLILFDomR H DYDOLDomR GR
LPSDFWR GRV GLYHUVRV WLSRV GH ULVFRV HQYROYLGRV H Y  H[HFXWDU DV WDUHIDV TXH SHUPLWLUmR XP
DGHTXDGR PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV SULRULWiULRV HVWUDWpJLFRV ILQDQFHLURV RSHUDFLRQDLV H GH
FRQIRUPLGDGH  H LQIRUPDU H GLVFXWLU FRP R &RPLWr GH $XGLWRULD RV UHVXOWDGRV GH VXDV DYDOLDo}HV
DWUDYpVGHUHODWyULRVSHULyGLFRV
3RUILPD&RPSDQKLDFRQWDFRPiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDYLQFXODGDGLUHWDPHQWHDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH p UHVSRQViYHO SRU L  DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV
SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD FRPSDQKLD VXJHULQGR DOWHUDo}HV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H j 'LUHWRULD TXDQGR QHFHVViULR LL  IRUQHFHU TXDQGR VROLFLWDGR LQIRUPDo}HV
SUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHP LLL DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomR
TXDQWR j H[SRVLomR DR ULVFR PDJQLWXGH GH LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD  VH SRVVtYHO
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SDXWDGD WDPEpP HP LQGLFDGRUHV GH PHUFDGR H LY  SURSRU OLPLWHV SDUD H[SRVLomR DRV 5LVFRV j
'LUHWRULD

LLL  VHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRLQGLFDQGR

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD SRVVXL XP &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD
IRUPDOPHQWHDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH
HSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGRHPGHVHWHPEURGH
•
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
2V SULQFtSLRV H GLUHWUL]HV GR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD GHYHP VHU GLIXQGLGRV HQWUH WRGRV RV
FRODERUDGRUHV GDV HPSUHVDV GR JUXSR HP WRGRV RV QtYHLV LQFOXVLYH FRQVHOKHLURV GLUHWRUHV
HVWDJLiULRVHDSUHQGL]HV

•
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
$ &RPSDQKLD SURPRYH WUHLQDPHQWR DQXDOFRP WRGRV RVVHXVFRODERUDGRUHV HP WRGRV RV QtYHLV
LQFOXVLYHFRQVHOKHLURVGLUHWRUHVHVWDJLiULRVHDSUHQGL]HVDFHUFDGRFRQWH~GRHQRUPDVGR&yGLJR
GHeWLFDH&RQGXWD

•

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas
ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
2GHVFXPSULPHQWRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDVXMHLWDRLQIUDWRUjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV



DGYHUWrQFLD YHUEDO RX HVFULWD UHVFLVmR GR FRQWUDWR GH WUDEDOKR GR FRODERUDGRU RX
UHSUHVHQWDQWH IRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRHWHUFHLURVHPJHUDO H



DVSHQDOLGDGHVLPSRVWDVSHODOHJLVODomRHPYLJRUEHPFRPRHYHQWXDOUHSDUDomRGHSHUGDV
HGDQRVQRFDVRGHSUHMXt]RGRSDWULP{QLRGD&RPSDQKLD

•

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de
conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGRHPGHVHWHPEURGHHSRGHVHU
FRQVXOWDGRQRZHEVLWHKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL
E

VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

$&RPSDQKLDSRVVXLFDQDLVSDUDDFROKHUGHQ~QFLDVFDVRKDMDVXVSHLWDGHXPDSRVVtYHOYLRODomRD
XPDOHLDXPUHJXODPHQWRRXDRVFyGLJRVHSROtWLFDVGD&RPSDQKLD
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•

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

2FDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRVHQGRHQGHUHoDGDVDVGHQ~QFLDVHPFDUiWHUFRQILGHQFLDOLPSDUFLDO
HLVHQWRSRGHQGRVHUHQGHUHoDGDVGHIRUPDDQ{QLPD

•
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados
2 DFHVVR DR FDQDO GH GHQ~QFLDV p JUDWXLWR H SRGH VHU XWLOL]DGR WDQWR SHORV FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLDTXDQWRSRUWHUFHLURVIRUQHFHGRUHVSDUFHLURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRHUHSUHVHQWDQWHV
FRPHUFLDLVSRUPHLRGRPHLRGR&DQDO&RQILGHQFLDOTXHHVWiGLVSRQtYHOQDLQWUDQHWRXQDVHomRGH
5, QR VLWH GD &RPSDQKLD SRU WHOHIRQH  QD LQWUDQHW H ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
KWWSVZZZFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUDOSKDYLOOH

•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

$V GHQ~QFLDV GH YLRODo}HV SRGHP VHU DQ{QLPDV H VHUmR PDQWLGDV HP VLJLOR DEVROXWR 9LVDQGR
JDUDQWLUDLVHQomRHLPSDUFLDOLGDGHQDDSXUDomRGRVIDWRVDVSHVVRDVFLWDGDVHPUHODWRVGR&DQDO
&RQILGHQFLDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDSRVLomRKLHUiUTXLFDQD&RPSDQKLDQmRUHFHEHPFySLDGD
GHQ~QFLDPHVPRTXDQGRIRUDQ{QLPD

•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

(YHQWXDLVLQYHVWLJDo}HVDUHVSHLWRGHGHQ~QFLDVDSUHVHQWDGDVHGHSRWHQFLDLVLUUHJXODULGDGHVRX
YLRODo}HVDR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGHYHUmRVHUUHDOL]DGDVSHOR&RPLWrGHeWLFDGD&RPSDQKLD
F
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDV
LUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

$&RPSDQKLDDGRWDULJRURVDPHQWHSURFHGLPHQWRVTXHYLVDPDLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHHGH
ULVFR GH SUiWLFDV LUUHJXODUHV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV WDLV FRPR D
FRQGXomRGHdue diligence MXUtGLFDILVFDOHFRQWiELOFRPRDSRLRGHFRQVXOWRUHVHVSHFLDOL]DGRVDOpP
GDDQiOLVHGHFRPSOLDQFHHDQWLFRUUXSomR
G
FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUD
DSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

1mRDSOLFiYHO&RQIRUPHGHWDOKDGRQDSUHVHQWH6HomRSRVVXtPRVUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRV
HSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUD
D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD TXH TXH D &RPSDQKLD HQWHQGHU VHU DGHTXDGRV DR VHX SRUWH ULVFRV
FRUUHVSRQGHQWHV H DR YROXPH GH LQWHUDo}HV GD &RPSDQKLD FRP HQWHV S~EOLFRV H DJHQWHV GR
JRYHUQR
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5.5 - Alterações significativas

,QIRUPDUVHHPUHODomRDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRV
SULQFLSDLV ULVFRV D TXH R HPLVVRU HVWi H[SRVWR RX QD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
DGRWDGDFRPHQWDQGRDLQGDHYHQWXDLVH[SHFWDWLYDVGHUHGXomRRXDXPHQWRQDH[SRVLomRGR
HPLVVRUDWDLVULVFRV
(P  GH MXOKR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX VXD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVTXHIRLSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGHFRQIRUPH
GHWDOKDGDQD6HomRDFLPD$GLFLRQDOPHQWHWDPEpPHPGHMXOKRGHVHX&yGLJRGH
eWLFDH&RQGXWDIRLDSURYDGRSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGRHPGHVHWHPEURGHFRQIRUPH&yGLJR
GHeWLFDGHVFULWRQD6HomR
1mR Ki DWXDOPHQWH H[SHFWDWLYDV FRP UHODomR j UHGXomR RX DXPHQWR GH ULVFRV DRV TXDLV D
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Data de Constituição do Emissor

15/05/2012

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

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 Companhia foi constituída em 15 de maio de 2012, sob a forma de sociedade por ações de capital
fechado, e tem por objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades,
empresárias ou não, ou fundos de investimentos, na qualidade de sócia, acionista, quotista, no Brasil
e/ou no exterior.
Em 9 de dezembro de 2013 a Companhia adquiriu 70% da Alphaville Urbanismo S.A. (“Alphaville
Urbanismo” ou “AUSA”), passando a deter o controle da Alphaville Urbanismo, sendo os demais 30%
de participação detidos pela Gafisa S.A. (“Gafisa”)
Nos termos de um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado em 21 de
outubro de 2019, (i) a Companhia adquiriu, da Gafisa, 33.5% das ações ordinárias pertencentes à
Gafisa e de emissão da Alphaville Urbanismo (que correspondem a 10,05% do total de ações de
emissão da Alphaville Urbanismo); e (ii) a Alphaville Urbanismo resgatou 24.023.514 ações
preferenciais de sua emissão pertencentes à Gafisa.
A origem da Alphaville Urbanismo data de 1973, quando Renato Albuquerque e Yojiro Takaoka
perceberam a demanda por residências de alto nível na Cidade de Barueri e desenvolveram o
conceito de Alphaville Residencial, que foi sucesso na região. O condomínio tornou a cidade um polo
econômico, consolidando um conceito de urbanismo sustentável que se espalhou pelos quatro
cantos do país.
Atualmente, a Companhia está presente em 23 estados, além do Distrito Federal. Oferece aos
clientes os modelos Alphaville - residencial de alto padrão com lotes médios de 400 m² - e o Terras
Alpha – com lotes médios de 300 m², sempre com um mesmo padrão de qualidade, desenvolvido
pela própria equipe da Alphaville Urbanismo. Além disso, desenvolveu as Cidades Alpha, que se
caracterizam por concentrar todos os atributos de um centro urbano em uma mesma região. Para
completar, os empreendimentos contam com as ações da Fundação Alphaville, que busca integração
e promoção de boas práticas nas regiões onde atua.
Abaixo, confira alguns marcos na história da Alphaville Urbanismo:

•
•
•
•
•
•
•
•

1973: Lançamento do primeiro Alphaville em Barueri
1994: Fundação da Alphaville Urbanismo S.A.
1997: Inauguração do primeiro projeto fora de Barueri, em Campinas
1998: Inauguração da Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Belo Horizonte
2000: Expansão geográfica para o Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas;
2006: Entrada da Gafisa na estrutura societária, com 60% das ações;
2009: Lançamento do primeiro projeto Terras Alphaville;
2013: Através da Companhia, fundos de investimento geridos por Pátria e Blackstone adquirem
70% da Alphaville Urbanismo
•
2015: Alphaville Urbanismo alcança o marco de 100 projetos lançados;
•
2016: Criação da marca corporativa Alphaville Urbanismo;
•
2017: Criação do Alpha Inova, focada em startups seletas e inovadoras;
•
2019: Fundos de investimento geridos por Pátria assumem as participações que
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Gafisa Blackstone detinham, direta ou indiretamente, na Alphaville Urbanismo
2020: Fundos de investimento geridos por Pátria consolidam as participações na Alphaville
Urbanismo através da Companhia. Companhia passa a deter 100% das ações da Alphaville
Urbanismo.

•
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
  ,QIRUPDo}HV GH 3HGLGR GH )DOrQFLD )XQGDGR HP 9DORU 5HOHYDQWH RX GH 5HFXSHUDomR
-XGLFLDORX([WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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 'HVFUHYHUVXPDULDPHQWHDVDWLYLGDGHVSULQFLSDLVGHVHQYROYLGDVSHORHPLVVRUHVXDV
FRQWURODGDV

9LVmR*HUDO

Alphaville S.A.

$ &RPSDQKLD p XPD KROGLQJ GH XP JUXSR HFRQ{PLFR TXH WHP FRPR DWLYLGDGH SULQFLSDO R
GHVHQYROYLPHQWRGHORWHDPHQWRVXUEDQRVIHFKDGRVDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

Alphaville Urbanismo S.A.

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRpDPSODPHQWHUHFRQKHFLGDQRGHVHQYROYLPHQWR
GHORWHDPHQWRVXUEDQRV HFRQGRPtQLRVIHFKDGRV gated- communities SRUSURSULHWiULRVGHFODVVHV
PpGLDHDOWDVHQGRD~QLFDHPSUHVDGRVHJPHQWRDHVWDUSUHVHQWHHPHVWDGRVHHPPDLVGH
FLGDGHVGRSDtVDVVLPFRPRFRQIRUPHSHVTXLVDVUHDOL]DGDVSHOR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD,GHD%5HP
HVHQGRDPDUFDPXLWDVYH]HVXWLOL]DGDFRPRVLQ{QLPRGHFRQGRPtQLRVIHFKDGRVQR
%UDVLO-iVmRPDLVGHDQRVQRPHUFDGRFRQVWUXLQGRXPDKLVWyULDTXHJDQKDQRYDVSiJLQDVD
FDGDGLDDWXDOPHQWHKiPDLVGHSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHXP
landbank FXMR SRWHQFLDO GH YHQGD p HVWLPDGR HP DSUR[LPDGDPHQWH 5 
FRQVLGHUDQGRDSHQDVRGHVHQYROYLPHQWRGHORWHVVHQGRTXHDSUR[LPDGDPHQWHGHWDOlandbank
FRUUHVSRQGHDH[SDQV}HVGHORWHDPHQWRVH[LVWHQWHVRXHPiUHDVSUy[LPDVDWDLVORWHDPHQWRV

'HVGHDVXDIXQGDomRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSULQFLSDOFRQWURODGDGD&RPSDQKLDIRLUHVSRQViYHO
SHOD XUEDQL]DomR GH PDLV GH  P HP WRGR R %UDVLO QRV ~OWLPRV  DQRV HQWUHJDQGR
HPSUHHQGLPHQWRV UHIHUrQFLD HP ORFDOL]DomR PRUDGLD H GHVHQYROYLPHQWR XUEDQR VXVWHQWiYHO
HVWUXWXUDGRV FRP EDVH HP VHLV SLODUHV L  XUEDQLVPR ~QLFR H GLIHUHQFLDGR LL  FRQYHQLrQFLD SDUD
FOLHQWHVHPRUDGRUHV LLL HVWUXWXUDFRPSOHWDGHOD]HU LY FRPSOHWDLQWHJUDomRFRPDQDWXUH]D Y 
VHJXUDQoDH YL DOWDTXDOLGDGHFRQVWUXWLYD


&RPGHrecall GHPDUFDGHDFRUGRFRPSHVTXLVDVUHDOL]DGDVSHOR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD,GHD%5
HP  H  D PDUFD ³$OSKDYLOOH´ p D PDLV UHFRQKHFLGD QDFLRQDOPHQWH QR PHUFDGR GH
XUEDQL]DomR H ORWHDPHQWR GH HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV GH DOWR SDGUmR $GHPDLV D PDUFD
WDPEpPpUHFRQKHFLGDHPSHVTXLVDVSURPRYLGDVHPSHOD5HYLVWDeSRFDHPFRQMXQWRFRPR
VLWH5HFODPH$TXLHHPSHORVLWH³*UHDW3ODFHVWR:RUN´


7HQGRODQoDGRPDLVGHHPSUHHQGLPHQWRVFRPPDLVGHORWHVHVSDOKDGRVSHOR%UDVLOD
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR YHP FRQWULEXLQGR SDUD R GHVHQYROYLPHQWR XUEDQR GR SDtV SRU PHLR GD
WUDQVIRUPDomRGHJUDQGHViUHDVHPEDLUURVSODQHMDGRVHGDLPSODQWDomRGHLQIUDHVWUXWXUDYROWDGD
SDUDXPDRFXSDomRVXVWHQWiYHO


(QWUH RV DQRV GH  H  D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR UHGX]LX VLJQLILFDWLDYDPHQWH R YROXPH GH VHXV
ODQoDPHQWRVLPRELOLiULRVHPIXQomRGDJUDYHFULVHHFRQ{PLFDTXHRSDtVYLYHXDSDUWLUGH(P
D$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHWRPRXVHXVODQoDPHQWRVFRPHPSURMHWRVORFDOL]DGRVHP L 0RQWHV&ODURV±0*
LL 8EHUOkQGLD0* LLL (XVpELR±&(QDUHJLmRPHWURSROLWDQDGH)RUWDOH]DH LY *XDUDMXED±%$QROLWRUDO
QRUWHGH6DOYDGRU(PD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRODQoRXGRLVQRYRVSURMHWRVHP6mR-RVpGRV&DPSRV
±63HHP*XDUDSDUL±(67RGRVRVSURMHWRVODQoDGRVDSDUWLUGH$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDSUHVHQWDUDP
YHORFLGDGHGHYHQGDVVXSHULRUDGRWRWDOGHORWHVQRODQoDPHQWR$PDUJHPEUXWD TXHpROXFUREUXWR
GLYLGLGRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDO GHVWHVHPSUHHQGLPHQWRVIRLGHWRGRVFRPEDL[DH[SRVLomRGHFDL[D
$PDUJHPEUXWDGHVWHVHPSUHHQGLPHQWRVODQoDGRVHVWiHPOLQKDFRPDPDUJHPEUXWDGHDSURSULDomR
KLVWyULFDGRVSURMHWRVODQoDGRVHQWUHHTXHIRLGHHPPpGLD
(PD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRFULRXD³)XQGDomR$OSKDYLOOH´LQVWLWXLomRVHPILQVOXFUDWLYRVTXH
pDEDVHGRVHXFRPSURPLVVRVRFLRDPELHQWDOFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODURGHVHQYROYLPHQWRVRFLDO
H HFRQ{PLFR GDV FRPXQLGDGHV QDV TXDLV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR DWXD $ )XQGDomR $OSKDYLOOH

5HFRQKHFLPHQWRGDPDUFDGHILQLGDFRPRDUHVSRVWDjSHUJXQWD4XDOHPSUHVDGHFRQGRPtQLRIHFKDGRYHPSULPHLURjVXDPHQWH"3HVTXLVDV
UHDOL]DGDVHPHSHOD,GHD%UHPFLGDGHVFRPKDELWDQWHV





'HD
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SUHPLDGDYH]HVSURPRYHVROXo}HVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOHHFRQ{PLFRGDSRSXODomR
UHJLRQDOLPSODQWDQGRSRUH[HPSORFXUVRVFDSDFLWDQWHVSDUDMRYHQVHDGXOWRVPRUDGRUHVGDUHJLmR
RQGHGHWHUPLQDGRSURMHWRpLPSODQWDGR$)XQGDomR$OSKDYLOOHSUHVHQWHHPHVWDGRVEUDVLOHLURV
MiVRPDPDLVGHSURMHWRVUHDOL]DGRVFRPLPSDFWRGLUHWRVREUHPDLVGHPLOSHVVRDVHPWRGR
RSDtVHWHPFRQWULEXtGRDWLYDPHQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHWHUULWyULRVPDLVUHVLOLHQWHV±VHPSUH
SRUPHLRGDFRQVWUXomRFROHWLYDGDLQFOXVmRVRFLRHFRQ{PLFDHGDHGXFDomRSDUDVXVWHQWDELOLGDGH
0RGHORGH1HJyFLRV

2 PRGHOR GH QHJyFLR DGRWDGR SHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SULQFLSDO FRQWURODGD GD &RPSDQKLD
HQJOREDVHXHQYROYLPHQWRHDWXDomRGLUHWDHPWRGDVDVHWDSDVDVVRFLDGDVDRGHVHQYROYLPHQWRGR
HPSUHHQGLPHQWRLPRELOLiULRWDLVFRPR L LGHQWLILFDomRGHUHJL}HVHVWUDWpJLFDVHFRPDOWRSRWHQFLDO
GHGHPDQGDHFUHVFLPHQWR LL EXVFDGHWHUUHQRVTXHDWHQGDPjVGHPDQGDVGRSRWHQFLDOSURMHWR
LLL  QHJRFLDomR GH FRQWUDWRV GH SDUFHULD FRP SURSULHWiULRV GRV WHUUHQRV ± RV ³WHUUHQHLURV´ LY 
GHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRHREWHQomRGHOLFHQoDVDOYDUiVHDXWRUL]Do}HVUHODFLRQDGDVDRSURMHWR
Y FRQWUDWDomRHJHVWmRGDVDWLYLGDGHVGHHPSUHLWHLURVHRXFRQVWUXWRUDVUHVSRQViYHLVSHODVREUDV
DWp D HQWUHJD SDUD RV FOLHQWHV YL  UHDOL]DomR GH PDUNHWLQJ H YHQGDV GRV ORWHV GR SURMHWR YLL 
ILQDQFLDPHQWRGRVFOLHQWHVH YLLL JHVWmRGRUHODFLRQDPHQWRFRPHUFLDOHILQDQFHLURFRPRVFOLHQWHV
DWpDTXLWDomRGDFRPSUDHFRPWHUUHQHLURVHVyFLRVDWpDILQDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR

$&RPSDQKLDpXPDVRFLHGDGHKROGLQJFXMDSULQFLSDOFRQWURODGDpD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRVRFLHGDGH
GHVHQYROYHGRUDGHSURMHWRVLPRELOLiULRVUHVSRQViYHOSHODFRQFHSomRHLPSODQWDomRGHSURMHWRVGH
EDLUURVSODQHMDGRVHFRQGRPtQLRVIHFKDGRV2VSURMHWRVQDPDLRULDGDVYH]HVVmRGHVHQYROYLGRV
HPSDUFHULDFRPRSURSULHWiULRGDiUHDTXHFRQWULEXLFRPRWHUUHQRHQTXDQWRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
p UHVSRQViYHO SHORV WUDEDOKRV H FXVWRV GH GHVHQYROYLPHQWR FRQVWUXomR H FRPHUFLDOL]DomR $
SDUWLFLSDomR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR QR FDSLWDO VRFLDO GDV HQWLGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFLILFR TXH
JHUrQFLDPRVQRVVRVSURMHWRVJHUDOPHQWHYDULDHQWUHD

6REHVVHPRGHORD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQRUPDOPHQWHQmRUHDOL]DGHVHPEROVRHPGLQKHLURSDUD
DTXLVLomR GH WHUUHQRV $SyV R ODQoDPHQWR GR SURMHWR XPD VLJQLILFDWLYD SDUFHOD GRV FXVWRV GH
GHVHQYROYLPHQWRpILQDQFLDGDSHODVSUySULDVYHQGDVGDVXQLGDGHVGHIRUPDTXHDH[SRVLomRGHFDL[D
WDPEpPpUHGX]LGDQDIDVHGHREUDV(VVHPRGHORGHEDL[DH[SRVLomRGHFDL[DJHUDWD[DVLQWHUQDV
GHUHWRUQRVyOLGDVSDUDD&RPSDQKLD

$EDL[R VHJXH IOX[RJUDPD TXH VLQWHWL]D R PRGHOR GH QHJyFLRV GD DGRWDGR SHOD FRQWURODGD GD
&RPSDQKLD



'HVHQYROYLPHQWRGH3URMHWRV

$R ORQJR GDV ~OWLPDV GpFDGDV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FULRX XP EHPVXFHGLGR SURFHVVR GH
SURVSHFomRDYDOLDomRFRQWUDWDomRHGHVHQYROYLPHQWRGHiUHDFRPYLVWDVD L JHUDUHILFLrQFLDGH
FXVWR LL GHPDQGDUEDL[RFRPSURPHWLPHQWRGHFDL[DH LLL JHUDUDOWRUHWRUQRILQDQFHLUR$HVWUDWpJLD
GHJHVWmRGHlandbank GD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRREMHWLYDJDUDQWLUDFDSDFLGDGHGHODQoDUSURMHWRVHP
YROXPHHTXDOLGDGHVXVWHQWiYHLVDFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV
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2SURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRGHVHUVLQWHWL]DGRDSDUWLUGR
VHJXLQWHIOX[RJUDPD



1HVWHSURFHVVRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDGRWDGHWHUPLQDGRVFULWpULRVSDUDSULRUL]DomRGHFLGDGHV
WDLVFRPR

L  FLGDGHVRQGH$OSKDYLOOH8UEDQLVPRMiWHPSUHVHQoDHPDUFDIRUWH
LL  FDSLWDLVHPTXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDLQGDQmRHVWHMDSUHVHQWH
LLL  FLGDGHVFRPPDLVGHKDELWDQWHVRXTXHSRVVXDPDRPHQRVPLOIDPtOLDV³DOYR´
H
LY  FLGDGHVFRPHOHYDGDVWD[DVGHFUHVFLPHQWRGHSRSXODomRHUHQGD

2landbankGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVWiGLVWULEXtGRHPGLYHUVDVUHJL}HVGRSDtVVHQGR L IDVHV
GHSURMHWRVGLVWULEXtGRVHPiUHDVPHWURSROLWDQDV LL IDVHVGHSURMHWRVGLVWULEXtGRVHP
FLGDGHV³7RS±&LGDGHV0DLV5LFDV´GRSDtVGHDFRUGRFRPRVGDGRVGD8UEDQ6\VWHPVHP
HVWXGRUHDOL]DGRHPMDQHLURGHH LLL IDVHVGHSURMHWRVGLVWULEXtGRVHPFLGDGHV³7RS
±&LGDGHV0DLV3RSXORVDV´GRSDtV
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$ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRVVXL XPD DERUGDJHP VLVWHPiWLFD FULDWLYD H LQRYDGRUD SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGLIHUHQFLDGRVGLVWULEXtGRVHPGLIHUHQWHVOLQKDVGHSURGXWRFRQIRUPH
GHWDOKDGRDVHJXLU

1RV~OWLPRVDQRVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHDOL]RXLQYHVWLPHQWRVVLJQLILFDWLYRVQRGHVHQYROYLPHQWR
GHQRYDVWHFQRORJLDVGHFRQVWUXomRHPRQLWRUDPHQWRGRVHPSUHHQGLPHQWRVFRPRSRUH[HPSOR L 
XWLOL]DomRGHdrones SDUDDFRPSDQKDPHQWRGDFRQVWUXomRHVHOHomRGRWHUUHQR LL  XWLOL]DomRGH
PDTXLQiULRDXWRPDWL]DGRSDUDSDYLPHQWDomRHWHUUDSODQDJHPFRPRIRUPDGHJHUDUPDLRUUHGXomR
GHFXVWRVHPHOKRULDQDTXDOLGDGHGDFRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV LLL DGRomRGHWpFQLFDVGH
FRQVWUXomR FRP PDWHULDLV SUpPROGDGRV H I{UPDV GH DOXPtQLR steel frame  GH IRUPD D WRUQDU R
SURFHVVRGHFRQVWUXomRSDGURQL]DGRHFRQVHTXHQWHPHQWHPDLVSURGXWLYRHHILFLHQWHH LY DGRomR
GH DSOLFDWLYR GH FHOXODU SDUD DFRPSDQKDPHQWR GD HYROXomR GD REUD SHORV FOLHQWHV GH IRUPD D
IRPHQWDURHVWUHLWDPHQWR GRUHODFLRQDPHQWRHQWUHD$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HRFOLHQWHHDXPHQWDUR
QtYHOGHVDWLVIDomRGRFOLHQWH

&RPUHODomRDRVJDVWRVFRPPDWHULDLVGHFRQVWUXomRpLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHHPERUDDDWLYLGDGH
GHFRQVWUXomRDEUDQMDXPDYDULHGDGHH[WUHPDPHQWHJUDQGHGHLQVXPRVDFDGHLDGHVXSULPHQWRVGD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRpFRQFHQWUDGDHPXPQ~PHURUHODWLYDPHQWHSHTXHQRGHtWHQVVHQGR L 
GRVJDVWRVUHODFLRQDGRVDLQIUDHVWUXWXUD DVIDOWRWHUUDSODQDJHPFRQFUHWRHGUHQDJHP  LL FRP
FRQVWUXo}HV FOXEHHSRUWDULD H LLL FRPRVGHPDLVFXVWRVGHREUD,VVRSRVVLELOLWDj$OSKDYLOOH
8UEDQLVPR PDLRU FRQWUROH GH FXVWRV H HILFLrQFLD QR SURFHVVR GH FRQVWUXomR HP WRGR R WHUULWyULR
QDFLRQDO

/LQKDVGH3URGXWRV

$ OLQKD GH SURGXWRV GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD SRU  WLSRV GH HPSUHHQGLPHQWRV TXH VmR
GHVHQYROYLGRVSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

•
³$OSKDYLOOH´HPSUHHQGLPHQWRVFRPSRVWRVSRUORWHVFRPQRPtQLPRPiUHDGHOD]HUGH
DPLOPHWURVTXDGUDGRVHWtTXHWHPpGLRGH5PLOFRPIRFRHPFOLHQWHVGHDOWD
UHQGD FODVVH$$ (VWHSURGXWRHTXLYDOHDGR9DORU3RWHQFLDOGHYHQGDGRVORWHDPHQWRV
³369´ GRlandbankDWXDOGDFRPSDQKLD

•
³7HUUDV$OSKD´HPSUHHQGLPHQWRVFRPSRVWRVSRUORWHVFRPWDPDQKRPpGLRGHPD
PiUHDGHOD]HUGHDPLOPHWURVTXDGUDGRVHWtTXHWHPpGLRGH5PLOFRPIRFR
HPFOLHQWHVGHUHQGDPpGLDDOWD FODVVH$ HTXLYDOHDGR369GRlandbank DWXDOH

•
³-DUGLP $OSKD´ SURGXWR HP GHVHQYROYLPHQWR  HPSUHHQGLPHQWRV FRPSRVWRV SRU ORWHV FRP
WDPDQKRPpGLRGHP DPiUHDGHOD]HUGHPLOPHWURVTXDGUDGRVHWtTXHWHPpGLR
GH 5 PLO FRPIRFRHP FOLHQWHVGH UHQGDPpGLD FODVVH% HTXLYDOH D  GR 369 GR
landbank DWXDO
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0RGHOR)LQDQFHLUR

+LVWRULFDPHQWH XP SURMHWR WtSLFR GHVHQYROYLGR SHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR DSUHVHQWD XP IOX[R GH
FDL[DTXHSRGHVHUYLVXDOL]DGRQRJUiILFRDVHJXLU




•

•

•
•

•


'HVGHDFRQWUDWDomRGDiUHDDWpRSUpODQoDPHQWRGRSURMHWRRVSULQFLSDLVJDVWRVUHDOL]DGRV
SHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRVmRUHIHUHQWHVDHVWXGRVSURMHWRVHOLFHQFLDPHQWRV
1RSUpODQoDPHQWRRVJDVWRVDXPHQWDPHPIXQomRGDVGHVSHVDVGHPDUNHWLQJYHQGDVHRX
LPSRVWRV H WD[DV SDJDV DRV yUJmRV PXQLFLSDLV HVWDGXDLV HRX IHGHUDLV HRX FDUWyULRV HQWUH
RXWURV
(QWUHRODQoDPHQWRHRLQtFLRGDVREUDVRIOX[RGHFDL[DGRSURMHWRILFDSRVLWLYRHPIXQomR
GRVUHFHELPHQWRVGDVSDUFHODVSDJDVSHORVFOLHQWHV
'XUDQWHRSHUtRGRGHREUDVRIOX[RGHFDL[DVHLQYHUWHSRGHQGRLQFOXVLYHGHPDQGDUDSRUWH
GHUHFXUVRVSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHQGRRILQDOGDREUDFRPRSRQWRPtQLPR
$SyV D HQWUHJD GR HPSUHHQGLPHQWR R IOX[R GH FDL[D VH LQYHUWH QRYDPHQWH HP IXQomR GR
WpUPLQR GRV JDVWRV FRP REUDV H D FRQWLQXDomR GRV UHFHELPHQWRV GRV SDJDPHQWRV GRV
FOLHQWHV


1RV~OWLPRVDQRVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDSHUIHLoRRXRVHXPRGHORGHQHJyFLRVVHQGRXPGRV
SLODUHVIXQGDPHQWDLVDUHGXomRGDH[SRVLomRGHFDL[DQRQtYHOGRVSURMHWRVSULQFLSDOPHQWHGXUDQWH
DIDVHGHREUDV

$OpP GLVVR DR DGRWDU FRPR UHJUD JHUDO D FRQVWLWXLomR GH DOLHQDomR ILGXFLiULD HP WRGDV DV VXDV
YHQGDVGHORQJRSUD]RUHDOL]DGDVDSDUWLUGHMDQHLURGHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRFRQWURODGDGD
&RPSDQKLDWHPH[SHULPHQWDGRH[SUHVVLYDUHGXomRGDLQDGLPSOrQFLDHGHVXDH[SRVLomRDULVFRGH
FUpGLWRGRVFOLHQWHV

$OpPGRVFRQWUDWRVFRPDOLHQDomRILGXFLiULDDSUHVHQWDUHPLQDGLPSOrQFLDVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRU
WHQGHP D HOLPLQDU GLVFXVV}HV HQYROYHQGR R GLVWUDWR (P FDVRV GH LQDGLPSOrQFLD GRV FOLHQWHV RV
FRQWUDWRVQmRVmRSDVVtYHLVGHVHUHPGLVWUDWDGRVHRVLPyYHLVYmRDOHLOmRHHP~OWLPDLQVWkQFLDVmR
UHWRPDGRVVHPDQHFHVVLGDGHGHTXDOTXHUSDJDPHQWRSRUSDUWHGDGHVHQYROYHGRUDGRSURMHWR
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(P UHODomR D VHXV LQGLFDGRUHV GH YROXPH WRWDO GH YHQGDV GLYLGLGR SHOR YROXPH WRWDO GH HVWRTXH
GLVSRQtYHOSDUDYHQGDQRLQtFLRGHFDGDSHUtRGR 962 D$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHYH

9*9ODQoDGR HP
PLOK}HVGH5













$QR












 DWpMXQKR 

962 













(PSUHHQGLPHQWRV
ODQoDGRV














$GHPDLV R HVWRTXH GH ORWHV GH SURMHWRV HQWUHJXHV H HP FRQWUXomR PHGLGR HP 9DORU *HUDO GH
9HQGDV 9*9 VHFRPSRUWRXGDVHJXLQWHPDQHLUDGHDQRILQDOGRSHUtRGR HPPLOK}HV
GHUHDLV 

9*9HPHVWRTXH
(PGHGH]HPEURGH

(PGHGH]HPEURGH

(PGHGH]HPEURGH
 
(PGHMXQKRGH

(PGHMXQKRGH
 VHQGR  HP ODQoDPHQWRV UHFHQWHV GH  H
HUHIHUHQWHVDRVGHPDLVHPSUHHQGLPHQWRV

(VWRTXHHPGH]QmRFRQVLGHUDRSUpODQoDPHQWRGH6-&

$VYHQGDVQRVDQRVGHDWDPEpPVHGHUDPHPSHUtRGRVPDLVFXUWRVDRORQJRGRV
DQRVFRQIRUPHDWDEHODDEDL[R

(PGHGH]HPEURGH

(PGHGH]HPEURGH

(PGHGH]HPEURGH

6HPHVWUHGH

6HPHVWUHGH

6HPHVWUHGH


$VVLPD&RPSDQKLDVHGLIHUHQFLDGDVGHPDLVHPSUHVDVGHFDSLWDODEHUWRGRPHUFDGRLPRELOLiULR
SRUVHUD~QLFDIRFDGDHPORWHDPHQWRVHGHQWUHDTXHODVTXHDWXDPHPORWHDPHQWRVD~QLFDDDWXDU
QRVHJPHQWRGHPHGLDDOWDUHQGD

3RQWRV)RUWHV

Liderança com reconhecimento icônico da marca
$ PDUFD³$OSKDYLOOH´ p D GH PDLRU UHFRQKHFLPHQWR QR VHWRU GH ORWHDPHQWRVXUEDQRV IHFKDGRV QR
%UDVLO SHVTXLVD,GHD%5GHH SRVVXLQGRH[FHOHQWHUHSXWDomRHPUD]mRGDTXDOLGDGHH
ORFDOL]DomRGHVHXVHPSUHHQGLPHQWRV$RORQJRGHVHXVPDLVGHDQRVGHH[LVWrQFLDD$OSKDYLOOH
8UEDQLVPR SULQFLSDO FRQWURODGD GD &RPSDQKLD FRQVWUXLX XPD PDUFD QDFLRQDOPHQWH UHFRQKHFLGD
FRPRVLQ{QLPRGHH[FHOrQFLDHPORWHDPHQWRVUHVLGHQFLDLVVHQGRIUHTXHQWHPHQWHGLIHUHQFLDGDGH
VHXV FRQFRUUHQWHV HP UD]mR GD TXDOLGDGH GH VHXV SURMHWRV GH VHXV GLIHUHQFLDLV XUEDQtVWLFRV H
FRQVWUXWLYRVGDrQIDVHHSUHRFXSDomRHPUHODomRDRVDVSHFWRVVRFLRDPELHQWDLVHFXPSULPHQWRGRV
SUD]RV GH HQWUHJD GDV REUDV (VWD UHSXWDomR FRQTXLVWDGD DR ORQJR GH GpFDGDV SHUPLWH TXH D
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRVHGLIHUHQFLHHPWRGDVDVVXDVOLQKDVGHSURGXWR
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$H[LVWrQFLDGHXPDPDUFDVyOLGDHUHFRQKHFLGDpIXQGDPHQWDOSDUDRVXFHVVRGD&RPSDQKLDUD]mR
SHODTXDOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSULQFLSDOFRQWURODGDGD&RPSDQKLDSRVVXLXPGHSDUWDPHQWRGHGLFDGR
HHVWUXWXUDGRUHVSRQViYHOSHODJHVWmRGDVYHQGDVHmarketing GRVHPSUHHQGLPHQWRV

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDPDUFD³$OSKDYLOOH´pYDVWDPHQWHUHFRQKHFLGDHQWUHRVSURSULHWiULRVGH
iUHDV WRUQDQGRVH XPD LPSRUWDQWH YDQWDJHP FRPSHWLWLYD QD DWUDomR H FRQFUHWL]DomR GH QRYDV
SDUFHULDV FRP SURSULHWiULRV GH WHUUDV SULQFLSDOPHQWH SHOD DOWD YHORFLGDGH GH FRPHUFLDOL]DomR H
UHQWDELOLGDGHGHVHXVSURMHWRV

$OpP GR IRUWH UHFRQKHFLPHQWR GH VXD PDUFD SHORV FOLHQWHV H WHUUHQHLURV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR
WDPEpPFRQWD FRPtrackrecord GHSURMHWRVGHORWHDPHQWRLPRELOLiULRHSUHVHQoD QDFLRQDOVHQGRR
~QLFRplayer FRPDWXDomRHPTXDVHWRGRVRVHVWDGRVEUDVLOHLURV

1DVXDKLVWyULDDHPSUHVDUHFHEHXGLYHUVRVSUrPLRVTXHUHFRQKHFHPDH[FHOrQFLDGHVHXVSURGXWRV
H UHIRUoDP VXD PDUFD 'HVGH SUrPLRV QDFLRQDLV FRPR ³7RS ,PRELOLiULR´ ³0DVWHU ,PRELOLiULR´
³&RQVXPLGRU0RGHUQR´DWpLQWHUQDFLRQDLVFRPRR³3UL[G ([FHOOHQFH´GHSHORHPSUHHQGLPHQWR
$OSKDYLOOH)ODPER\DQWHP*RLkQLD*2

Landbank
$&RPSDQKLD SRU PHLR GH VXDV FRQWURODGDV GLUHWDV H LQGLUHWDV SRVVXLDWXDOPHQWHPDLVGH
SURMHWRV VRE HVWXGR HRX GHVHQYROYLPHQWR HP GLYHUVDV UHJL}HV GR SDtV R TXH UHSUHVHQWD XP
landbank GHDSUR[LPDGDPHQWH5HPSRWHQFLDOGHYHQGDDWULEXtYHOj$OSKDYLOOH
8UEDQLVPRSULQFLSDOFRQWURODGDGD&RPSDQKLDFRQIRUPHVXDHVWLPDWLYD(VVDHVWLPDWLYDFRQVLGHUD
DSHQDVDVYHQGDVGHORWHV$$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$SRVVXLXPGRVPDLRUHVODQEDQNVTXDQGR
FRPSDUDGRDRXWURVSOD\HUVGRVHWRUFRQIRUPHRJUiILFRDEDL[R HP5ELOK}HV HHODERUDGRSHOD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

$OSKDYLOOH
8UEDQLVPR



2 landbank GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR p IRUPDGR SRU WHUUHQRV SDUD SRWHQFLDO GHVHQYROYLPHQWR GH
EDLUURV SODQHMDGRV ORWHDPHQWRV H FRQGRPtQLRV IHFKDGRV (P WRGRV RV FDVRV H[LVWHP DFRUGRV H
FRQWUDWRV GH SDUFHULD YLJHQWHV FRP RV UHVSHFWLYRV SURSULHWiULRV 2 landbank p IRUPDGR WDQWR SRU
iUHDVQRYDVTXDQWRSRUIXWXUDVIDVHVGHSURMHWRVMiODQoDGRVHRXLPSODQWDGRV

2WDPDQKRHDTXDOLGDGHGRlandbank SHUPLWHPTXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRVVDVHEHQHILFLDUGR
QRYRFLFORGRPHUFDGRLPRELOLiULRVTXHRUDVHLQLFLD(VVHlandbank JDUDQWHWDPEpPTXHD$OSKDYLOOH
8UEDQLVPR HVWHMD EHP SRVLFLRQDGD H WHQKD FRQGLo}HV GH ODQoDU SURMHWRV GH DOWD TXDOLGDGH QRV
PHUFDGRVDOYRQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV

3DUD RV SUy[LPRV  DQRV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRVVXL XP ODQGEDQN FRP SURMHWRV HP IDVH GH
DSURYDomR QR PRQWDQWH GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 DWULEXtYHO j $OSKDYLOOH
8UEDQLVPR 2 HIHWLYR ODQoDPHQWR GHVWHV SURMHWRV GHSHQGH GD DSURYDomR ILQDO H GD GHPDQGD GH
PHUFDGR
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Modelo de negócio “asset light”
&RP XP PRGHOR GH QHJyFLRV ³asset light´ D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR YLD GH UHJUD QmR SUHFLVD
GHVHPEROVDUUHFXUVRVSDUDDDTXLVLomRGHWHUUHQRVQRVTXDLVLUiGHVHQYROYHUVHXVSURMHWRV (VVD
FDUDFWHUtVWLFDDOLDGDjHVWUDWpJLDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSDUDPLQLPL]DUDH[SRVLomRGHFDL[DQR
QtYHO GRV SURMHWRV SHUPLWH TXH RV SURMHWRV DSUHVHQWHP EDL[R FXVWR GH FDUUHJDPHQWR GR WHUUHQR
'HVVDIRUPDRVSURMHWRVWrPSRWHQFLDOSDUDDSUHVHQWDUHOHYDGDVWD[DVGHUHWRUQRHDOWRVP~OWLSORV
VREUHRFDSLWDOLQYHVWLGR







Expertise na identificação e licenciamento de áreas
&RPGpFDGDVGHDWLYLGDGHHDWXDomRHPTXDVHWRGRVRVHVWDGRVGRSDtVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
SULQFLSDO FRQWURODGD GD &RPSDQKLD GHVHQYROYHX XPD FDSDFLGDGH tPSDU GH LGHQWLILFDU H OLFHQFLDU
iUHDV H WHUUHQRV $V DSURYDo}HV H OLFHQFLDPHQWR GH SURMHWRV GH ORWHDPHQWR VmR SURFHVVRV
FRPSOH[RV H GHPRUDGRV TXH GHPDQGDP R HQWHQGLPHQWR SURIXQGR GH GLYHUVDV OHJLVODo}HV H
UHJXODo}HVGHyUJmRVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLV

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRVVXLHTXLSHVGHSURILVVLRQDLVH[WUHPDPHQWHH[SHULHQWHVHTXDOLILFDGRVQDV
iUHDVGH1RYRV1HJyFLRVGH$SURYDo}HVH-XUtGLFDRTXHJDUDQWHRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRV
QHFHVViULRVDRVOLFHQFLDPHQWRVGHIRUPDVLVWHPiWLFDHHILFLHQWH

Track-Record no desenvolvimento e entrega de empreendimentos
&RPPDLVGHDQRVGHDWXDomRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRMiHQWUHJRXPDLVGHHPSUHHQGLPHQWRV
HPPDLVGHFLGDGHVGRSDtVHPHVWDGRV1RV~OWLPRVDQRVIRUDPPDLVGHRLWHQWDSURMHWRV
HQWUHJXHV HQTXDQWR QRV ~OWLPRV  DQRV IRUDP PDLV GH  HPSUHHQGLPHQWRV HP PDLV GH 
FLGDGHV


 $ILUPDomR WUDGX]LGD TXH VLJQLILFD ³OHYH HP DWLYRV´ H GHFRUUH GR PRGHOR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QR TXDO LQH[LVWH D QHFHVVLGDGH GH
DTXLVLomRGHWHUUHQRVSRUSDUWHGD&RPSDQKLD
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5HIHUrQFLD HP HQWUHJD GH HPSUHHQGLPHQWRV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR WDPEpP VH GHVWDFD SHOD
FDSDFLGDGHGHJHULURGHVHQYROYLPHQWRGHP~OWLSORVHPSUHHQGLPHQWRVVLPXOWDQHDPHQWH1RDQRGH
 SRU H[HPSOR D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FKHJRX D WHU  REUDV HP DQGDPHQWR WRGDV HODV Mi
HQWUHJXHV

(VVH KLVWyULFR EHPVXFHGLGR GH H[HFXomR H HQWUHJD GH REUDV p XPD YDQWDJHP FRPSHWLWLYD TXH
PRVWUDDFDSDFLGDGHGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRGHGHVHQYROYHUHLPSODQWDURVSURMHWRVGHVHXYDVWR
landbank

,VVR VH Gi SHOD SDGURQL]DomR GRV SURMHWRV H SHOD FDSDFLGDGH GH FRQWUROH FDGHLD GH VXSULPHQWRV
(VVHVIDWRUHVSHUPLWLUDPFRPTXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHQWUHJDVVHRV~OWLPRVSURMHWRVFRP
PDLVGHGHHFRQRPLDHPUHODomRDRFXVWRRULJLQDOFRUULJLGRSHOR,1&&

(P  HP UHODomR DRV HPSUHHQGLPHQWRV GH 8EHUOkQGLD 0RQWHV &ODURV H &HDUi D $OSKDYLOOH
8UEDQLVPRUHDOL]RXODQoDPHQWRVWRWDOL]DQGR5PLOK}HVGH9*9DYDORUSUHVHQWH 9*939 
FRP 962 GH   VH FRQVLGHUDGR R HVWRTXH ILQDOL]DGR  (P  HP UHODomR DRV
HPSUHHQGLPHQWRVGH6mR-RVpGRV&DPSRVH*XDUDSDULODQoDPHQWRVHP9*939WRWDOL]DUDP5
 PLOK}HV FRP 962 GH   FRQVLGHUDQGR R HVWRTXH ILQDOL]DGR  $LQGD FRPSDUDQGR DV
SULPHLUDVPHWDGHVGHHRVYROXPHVGHGLVWUDWRHP9*939 5PLOK}HVH5
PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH  GLPLQXtUDP HP  H UHSUHVHQWDUDP DSHQDV  GRV UHFHEtYHLV GD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPR(QTXDQWRLVVRQRVPHVPRVSHUtRGRVYHQGDVHP9*939VXELUDP GH
5PLOK}HVSDUD5PLOK}HV XPDYH]TXHKRXYHUHOHYDQWHUHFXSHUDomRGRLQYHQWiULR

$LQGDHPUHODomRDVHXVHPSUHHQGLPHQWRVODQoDGRVGHVGH

1RPHGR
9*97RWDO HP
HPSUHHQGLPHQWR
PLOK}HVGH5
0DUJHP%UXWD 
7,5 
02,&
/RWHV
8EHUODQGLD





&HDUi





6mR-RVpGRV&DPSRV





0RQWHV&ODURV





*XDUDMXED





*XDUDSDUL





0DUJHP%UXWDOXFUREUXWRGLYLGLGRSRUUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
7D[DLQWHUQDGHUHWRUQRWD[DGHUHWRUQRLPSOtFLWDQRIOX[RGHFDL[DGRVSURMHWRV1HVWHFiOFXORRUHWRUQRGR
LQYHVWLPHQWRDRLQYHVWLGRUpFRQVLGHUDGRDSHQDVDSyVFRQFOXVmRGDVREUDVGRVSURMHWRV


3URGXWRVGLIHUHQFLDGRV

2VSURGXWRV$OSKDYLOOHVmRLGHDOL]DGRVGHVGHRSULPHLURPRPHQWRSDUDVHUHPFRPSOHWRVDRVIXWXURV
PRUDGRUHV

&RQFHELGRV SRU XPD HTXLSH LQWHUQD SDVVDP SRU XP SURFHVVR LQLFLDO GH LGHDOL]DomR GR FRQFHLWR
XUEDQtVWLFREDVHDGRQDLQWHJUDomRFRPRPHLRDPELHQWHFRQYHQLrQFLDVHJXUDQoDHHVWUXWXUDGH
OD]HUVHPSUHFRPRSDGUmRFRQVWUXWLYRMiUHFRQKHFLGRGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

$SUHVHUYDomRDPELHQWDOHDLQWHJUDomRFRPDQDWXUH]DGRORFDOVmRRVSRQWRVGHSDUWLGDGHWRGRV
RV SURMHWRV $ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FRPHoD R GHVHQYROYLPHQWR ID]HQGR DQiOLVHV DPELHQWDLV GR
WHUUHQRDILPGHDX[LOLDUQRSRVLFLRQDPHQWRGHWRGRRXUEDQLVPRLQFOXLQGRDLQIUDHVWUXWXUDRFOXEH
SUDoDVHWRGDDHVWUXWXUDGHFRQYLYrQFLD

$SyVDHQWUHJDRVSURSULHWiULRVGDVXQLGDGHVDWUDYpVGDV$VVRFLDo}HVGH0RUDGRUHVVmR
UHVSRQViYHLVSRU]HODUHPDQWHUDSUHVHUYDomRGRFRQGRPtQLRHGRPHLRDPELHQWHRTXHVHWRUQRX
HVWHXPGLIHUHQFLDOGHYDORUL]DomRGRVSURMHWRV

(P WRGRV RV HPSUHHQGLPHQWRV p SRVVtYHO LGHQWLILFDU R PHVPR SDGUmR XUEDQtVWLFR GH SURGXWR H
H[HFXomR&DEHoDVGHTXDGUDVEHPPDUFDGDVIRUPDPDLGHQWLGDGHGRVSURMHWRVGHVHQYROYLGRVSHOD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRID]HQGRFRPTXHQmRH[LVWDPORWHVGHHVTXLQDHVLPJUDQGHVERXOHYDUGV
DMDUGLQDGRVGHQWURGRVSURMHWRV&OXEHVFRPSOHWRVHPRGHUQRVVmRIRUPDWDGRV SDUDSURSRUFLRQDU
OD]HUHVHPSUHXPDFRQYHQLrQFLDSHUWRSDUDOHYDUFRPRGLGDGHDRVPRUDGRUHV(VVDVVDRDOJXPDV
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GDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHPDUFDPRVSURGXWRVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHPWRGR%UDVLOHPWRGRVRV
SURMHWRV

1D IDVH GH REUDV XP FRPSOHWR FRQWUROH GH TXDOLGDGH H SDGURQL]DomR GH SURFHVVRV WDPEpPp
UHVSRQViYHOSRUJHUDUDTXDOLGDGHFRQVWUXWLYDTXHPDUFDDKLVWyULDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

3DYLPHQWDomR FRP JXLDV H[WUXVDGDV PXURV FRP FDEHDPHQWR GH VHJXUDQoD H SUDoDV EHP
SODQHMDGDV H H[HFXWDGDV FRPS}HP RV HPSUHHQGLPHQWRV H UHIRUoDP R VHOR GH TXDOLGDGH
FDUDFWHUtVWLFRGDPDUFD

Modelo de negócio e processo de administração integrados
2PRGHORGHQHJyFLRHRSURFHVVRGHDGPLQLVWUDomRLQWHJUDGRVSHUPLWHPTXHD&RPSDQKLDSRU
PHLRGHVXDVFRQWURODGDVDGPLQLVWUHHFRQWUROHWRGDVDVHWDSDVGRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWR
GRVHPSUHHQGLPHQWRVGHVGHDLGHQWLILFDomRGRWHUUHQRHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGHSDUFHULDFRPR
WHUUHQHLURSDVVDQGRSHORGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRYHQGDVHmarketingHQJHQKDULDHFRQVWUXomR
HILQDQFLDPHQWRGRVFOLHQWHV

2HQYROYLPHQWRGLUHWRGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVHPWRGDVDVHWDSDV
SURSLFLD L PHOKRUFRQWUROHGHFXVWRVHPDLRUHVFDODQDFRPSUDGHPDWpULDSULPD LL PHOKRUFRQWUROH
GHTXDOLGDGHGRVIRUQHFHGRUHVGHPDWpULDVSULPDVHPSUHLWHLUDVHGHPDLVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
UHODFLRQDGRVDRSURMHWRH LLL SRVVLELOLGDGHGHGHVHQYROYLPHQWRGHUHODFLRQDPHQWR GH ORQJR SUD]R
FRPIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV

'1$LQRYDGRU

$ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR p SLRQHLUD QD LQG~VWULD LPRELOLiULD HP HVWUXWXUDU SURJUDPDV GH LQRYDomR
FRUSRUDWLYD (PD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPRFULRXR$OSKD,QRYDRSULPHLURSURJUDPDGHFRQH[mR
FRPVWDUWXSVGRPHUFDGR'HVGHHQWmRPDLVGHVWDUWXSVMiVHFRQHFWDUDPFRPD$OSKDYLOOH
8UEDQLVPRHSLORWRVMiIRUDPURGDGRV$WXDOPHQWHPDLVGHVWDUWXSVVmRSDUFHLUDVGD$OSKDYLOOH
8UEDQLVPR H DX[LOLDP QD EXVFD GD PHOKRULD FRQWtQXD GRV SURFHVVRV H RSHUDo}HV GD $OSKDYLOOH
8UEDQLVPR

(P  DSyV R VXFHVVR GR $OSKD,QRYD IRL ODQoDGR R $OSKD/DEV R SURJUDPD GH
LQWUDHPSUHHQGHGRULVPRYROWDGRSDUDEXVFDUPHOKRULDVDWUDYpVGDVLGHLDVGRVFRODERUDGRUHV0DLV
GHFRODERUDGRUHVSDUWLFLSDUDPHSURMHWRVIRUDPVHOHFLRQDGRVSDUDVHUHPLPSOHPHQWDGRV8PD
GHODVIRLR$OSKD3URSHUWLHVXPDSODWDIRUPDGHYHQGDGHVREUDVGHPDWHULDLVJHUDGRVQDVREUDVSDUD
RXWUDVREUDVRXDWpPHVPRFRQHFWDGRVDXPDSODWDIRUPDGHOHLOmR$WpKRMHPDLVGHPLOUHDLVMi
IRUDP JHUDGRV GH HFRQRPLD SDUD &RPSDQKLD DOpP GH UHGX]LU R GHVSHUGtFLR H FRQWULEXLU FRP D
VXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDO

(PIRLODQoDGRXPQRYRSURJUDPDGHLQRYDomRGHVWDYH]YROWDGRSDUDRHPSUHHQGHGRULVPR
VRFLDOR$OSKD/DEV6RFLDO±XPDLQLFLDWLYDGD)XQGDomR$OSKDYLOOHSDUDJHUDULQRYDomRGHLPSDFWR
VRFLDODWUDYpVGRVMRYHQVIRUPDGRVSHORSURJUDPD-RYHP6XVWHQWiYHOHP)RUWDOH]D$WXDOPHQWHR
SURJUDPD HVWi HP IDVH GH LPSOHPHQWDomR 6HUmR HVFROKLGRV  SURMHWRV SDUD VHUHP LQYHVWLGRV H
LPSOHPHQWDGRVWHQGRRVMRYHQVFRPRSULQFLSDLVHPSUHHQGHGRUHVQHVWHSURFHVVR

,QRYDomR ID] SDUWH GR GLD D GLD GD &RPSDQKLD 'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD DWUDYpV GRV SURMHWRV
GHVHQYROYLGRVSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRVHPDQWHPQDYDQJXDUGDGRGHVHQYROYLPHQWRLPRELOLiULR
EUDVLOHLURVHMDQDHQWUHJDGHSURMHWRVFDGDYH]PDLVPRGHUQRVHVXVWHQWiYHLVVHMDQRJDQKRGH
HILFLrQFLDFRQVWUXWLYDHRSHUDFLRQDORXQDPHOKRULDGDH[SHULrQFLDGRFOLHQWH

(P IXQomR GH WRGRV RV IDWRUHV DFLPD GHVFULWRV HQWHQGHPRV TXH D &RPSDQKLD SRVVXL FODURV
GLIHUHQFLDLVFRPSHWLWLYRVQRPHUFDGR2ORQJRSHUtRGRHFRPSOH[RSURFHVVRGHDSURYDo}HVDIRUoD
GDPDUFDRKLVWyULFRFRPSURYDGRHlandbankYDVWRHGLYHUVLILFDGRWRUQDPRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
GLItFLOGHVHUUHSOLFDGRVREUHWXGRQDHVFDODHPTXHRSHUDPRV




KWWSVZZZSURMHWRGUDIWFRPDSLRQHLUDDOSKDYLOOHXUEDQLVPRTXHULQRYDUGHIRUPDFRODERUDWLYDHSRWHQFLDOL]DURVHQVRGHFRPXQLGDGH
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(P PDWpULDGH LQRYDomR D $OSKDYLOOH8UEDQLVPR WDPEpP SURPRYH R XVR GHYHtFXORV HOpWULFRV D
LQVWDODomRGHSDLQpLVVRODUHVEHPFRPRDFRQVWUXomRGHVLVWHPDVGHUHXWLOL]DomRGHiJXD1RFDVR
GR HPSUHHQGLPHQWR GH *XDUDMXED D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FRRSHUD FRP R ,QVWLWXWR 7DPDU
SURPRYHQGRDSURWHomRjQDWXUH]DHIDXQDORFDO

Sólida estrutura de governança corporativa e administração experiente
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHYLVDD
IRUQHFHUWUDQVSDUrQFLDDJLOLGDGHHRUJDQL]DomRQRSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLV}HVGRVDFLRQLVWDV
HGDDGPLQLVWUDomR

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSULQFLSDOFRQWURODGDGD&RPSDQKLDSRVVXLSURFHVVRVLQWHUQRVGHJHVWmR
EHPHVWUXWXUDGRVFRPVXSHUYLVmRHGLUHFLRQDPHQWRGD'LUHWRULD6mRUHDOL]DGDVUHXQL}HVVHPDQDLV
FRP DV HTXLSHV GDV iUHDV GH $SURYDo}HV (QJHQKDULD 5HODFLRQDPHQWR FRP &OLHQWHV 1RYRV
1HJyFLRV&RPHUFLDOH)LQDQFHLURHQWUHRXWUDVQDVTXDLVPRQLWRUDPRVHDWXDPRVQRVSULQFLSDLV
LQGLFDGRUHVGHSHUIRUPDQFHHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD

$ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FRQWD WDPEpP FRP GLYHUVRV VLVWHPDV SDUD JHUHQFLDU DV DWLYLGDGHV H
FRQWULEXLUSDUDDWRPDGDGHGHFLVmRGDDGPLQLVWUDomRFRPGHVWDTXHSDUDR6$3
$DGPLQLVWUDomRpFRPSRVWDSRUXPDHTXLSHDOWDPHQWHTXDOLILFDGDGHWHQWRUDGHFRQKHFLPHQWRGH
QHJyFLRV H GR VHWRU LPRELOLiULR H FRP YDVWD H[SHULrQFLD HP RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV VRILVWLFDGDV
QRWDGDPHQWHHPRSHUDo}HVUHODFLRQDGDVjVHFXULWL]DomRGHUHFHEtYHLVWDLVFRPRFHUWLILFDGRVGH
UHFHEtYHLVLPRELOLiULRVHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRHPGLUHLWRVFUHGLWyULRV 

2 PRGHOR GH JHVWmR GD $OSKDYLOOH DWUHOD PHWDV LQGLYLGXDLV H DV SULQFLSDLV PHWDV FRUSRUDWLYDV j
UHPXQHUDomR GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV E{QXV  EXVFDQGR TXH WRGRV HVWHMDP DOLQKDGRV FRP D
HVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRKLVWyULFRGHVXFHVVRGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRVXDFXOWXUD
H VXD UHSXWDomR SHUPLWHP DWUDLU FRODERUDGRUHV PRWLYDGRV H DOLQKDGRV FRP VXD HVWUDWpJLD GH
QHJyFLRV

(PPDWpULDVRFLRDPELHQWDOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRVVXLHTXLSHSUySULDHVLVWHPDGHJHVWmRSDUD
FRQGXomRGHSURFHVVRVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHHPSUHHQGLPHQWRVTXHpUHVSRQViYHOSHOR
PRQLWRUDPHQWRDPELHQWDOGXUDQWHREUDVHPUHODomRjIDXQDIORUDHRPRQLWRUDPHQWRDUTXHROyJLFR
EHPFRPR3ODQRVGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVUHFXSHUDomRGHiUHDVGHJUDGDGDVHSURWHomRGR
VROR HP iUHDV GH SUHVHUYDomR $ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR WDPEpP FRQWD FRP DWLYLGDGHV GH
PRQLWRUDPHQWRGHTXDOLGDGHGHiJXDVXSHUILFLDOHSURJUDPDVGHHGXFDomRDPELHQWDOQRkPELWRGH
VHXVHPSUHHQGLPHQWRV

1DLPSOHPHQWDomRGHSURMHWRVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRFRQWDFRPDXGLWRULDHVLVWHPDGHJHVWmRSDUD
FRQWUDWDomRGHIRUQHFHGRUHVHFRQVXOWRUHVDPELHQWDLVEHPFRPRDQH[DXP5HJXODPHQWR$PELHQWDO
DFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDTXHGHVFUHYHPGLUHWUL]HVDVHUHPVHJXLGDVSRUIXWXURVPRUDGRUHV

2SRUWXQLGDGHV

$&RPSDQKLDDQDOLVDHEXVFDUHJXODUPHQWHQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H VHX FUHVFLPHQWR HVWUDWpJLFR 'HQWUH DV SRWHQFLDLV RSRUWXQLGDGHV
LGHQWLILFDGDVHDWXDOPHQWHVREDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpSRVVtYHOGHVWDFDU
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Contínua busca e contratação de landbank de alta qualidade para o desenvolvimento de seus
projetos
$&RPSDQKLDHVWiFRQVWDQWHPHQWHDYDOLDQGRiUHDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVRIHUHFLGRVSHOD
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H EXVFDQGR ILUPDU SDUFHULDV HP WHUUHQRV ORFDOL]DGRV HP VHXV PHUFDGRV DOYR
QRWDGDPHQWHHPUHJL}HVPHWURSROLWDQDVHPFLGDGHVFRPPDLVGHPLOKDELWDQWHVHRXRQGHDPDUFD
GD&RPSDQKLDpIRUWHHVXDSUHVHQoDpFRQVROLGDGDFRPRREMHWLYRGHDPSOLDUHIRUWDOHFHUVHXlandbank

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWDPEpPDQDOLVDIUHTXHQWHPHQWHVHXlandbank MiFRQWUDWDGRDWUDYpVGHVXDV
FRQWURODGDV H DYDOLD DV RSRUWXQLGDGHV GH UHFLFODJHP H VXEVWLWXLomR SRU RXWUDV iUHDV PHOKRU
ORFDOL]DGDVRXFRPPDLVDWUDWLYLGDGHHPVHXVPHUFDGRVDOYR

Plataforma de Casas

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDYDOLDFRQVWDQWHPHQWHQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVHGHGLYHUVLILFDomR
GRSRUWIyOLRGHSURGXWRVHVHUYLoRVGHVHQYROYLGRVVHPSUHFRPYLVWDVDSURSLFLDUXPDWHQGLPHQWR
FRPSOHWRDRVVHXVFOLHQWHV

1RVXOWLPRVPHVHVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHPLQYHVWLGRVLJQLILFDWLYDPHQWHQRHQWHQGLPHQWRGRPHUFDGR
GH FRQVWUXomR GH FDVDV SDUD VHXV FOLHQWHV 3HVTXLVDV GH PHUFDGR UHYHODP TXH  GDV SHVVRDV
LQWHUHVVDGDVHPXPLPyYHOSUHIHUHPFDVDVDDSDUWDPHQWRVHTXHGRVDWXDLVFOLHQWHV$OSKDYLOOHTXH
DLQGDQmRFRQVWUXtUDPWHPLQWHUHVVHHPID]rOR$GLFLRQDOPHQWHRSUHoRGHXPDFDVD$OSKDYLOOHTXDQGR
FRPSDUDGRDXPDSDUWDPHQWRGHSDGUmRVLPLODUWHQGHDVHUVXEVWDQFLDOPHQWHPDLVEDL[R

&RPEDVHQHVVHVIDWRVD&RPSDQKLDHVWiLQYHVWLQGRQRRIHUHFLPHQWRSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRH
VXDVFRQWURODGDVGHXPDVROXomRKDELWDFLRQDOFRPSOHWDDRVVHXVFOLHQWHVGHPRGRTXHDOpPGD
DTXLVLomR GR ORWH HOHV SRVVDP DGTXLULU VROXo}HV FRPSOHWDV SDUD VXDV PRUDGLDV LQFOXLQGR D
FRQVWUXomRGHVXDVFDVDVHDFRQWUDWDomRGHILQDQFLDPHQWRVLPRELOLiULRVGHORQJRSUD]R
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)RQWH&RPSDQKLD

$3ODWDIRUPDGH&DVDVWDPEpPSURSRUFLRQDUiRHQFXUWDPHQWRGRFLFORGHRFXSDomRGRVSURMHWRV
XPDYH]TXHFOLHQWHVTXHQmRSRVVXDPRFRQKHFLPHQWRQHFHVViULRSDUDUHDOL]DUDFRQWUDWDomRGH
HPSUHLWHLURV H DUTXLWHWRV RX QmR WHQKDP GLVSRQtYHLV RV UHFXUVRV ILQDQFHLURV SRGHUmR XWLOL]DU D
SODWDIRUPDSDUDFRQVWUXomRPDLVFpOHUHGDPRUDGLDRTXHVHULDXPHVWtPXORDGLFLRQDOSDUDYHQGD
GHORWHVUHPDQHVFHQWHVGHGHWHUPLQDGRSURMHWRHRODQoDPHQWRGHQRYDVIDVHV

$GLFLRQDOPHQWHWDOSODWDIRUPDGHQHJyFLRSRGHIRPHQWDURDXPHQWRGHYHQGDVXPDYH]TXHRV
FOLHQWHV DR WHUHP D RSomR GH DGTXLULU RV ORWHV H DV FDVDV SRGHUmR ID]HU MXV D ILQDQFLDPHQWRV
LPRELOLiULRVGHORQJRSUD]RMXQWRDRVLVWHPDILQDQFHLUR

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVHXVFRQWUDWDGRVDQDOLVDUmRRVGLYHUVRVPpWRGRVFRQVWUXWLYRVGLVSRQtYHLV
SDUDDFRQVWUXomRGHFDVDVHGHFLGLUmRFDVRDFDVRTXDORPpWRGRDVHUDSOLFDGRFRQIRUPHUHJLmR
DVSHFWRVFXOWXUDLVGLVSRQLELOLGDGHGHWHFQRORJLDHPmRGHREUDHQWUHRXWURV

Financiamento da aquisição das unidades pelos clientes
$&RPSDQKLDSRUPHLRGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHPDWXDGRIRUWHPHQWHQRILQDQFLDPHQWRGHVHXV
FOLHQWHVPDLVGHFOLHQWHVGD$OSKDYLOOHMiVHEHQHILFLDUDPGHVVDPRGDOLGDGH

2ILQDQFLDPHQWRDFOLHQWHVpFRQFHGLGRFRPEDVHHPDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVDSDUWLUGHXPDDQiOLVH
GHULVFRGHFUpGLWRFRQGX]LGDSHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPRFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDV SRU
bureausGHFUpGLWRGHPHUFDGR

$WDEHODGHYHQGDVWtSLFDHQYROYHXPVLQDOGHQHJyFLRGHDHRVDOGRILQDQFLDGRHPDWp
PHVHVFRPMXURVGHDWpDDQDWDEHOD35,&(DFUHVFLGRGHFRUUHomRPRQHWiULDSHOR,3&$
RX,*30

6DOYRHPFRQGLo}HVHVSHFtILFDVDWXDOPHQWHRVILQDQFLDPHQWRVFRQFHGLGRVFRPSUD]RVVXSHULRUHV
D  PHVHV FRQWDP FRP R PHFDQLVPR GH DOLHQDomR ILGXFLiULD FRQIRUPH /HL Q  GH  GH
QRYHPEURGHDPHVPDXWLOL]DGDSHOR6LVWHPD)LQDQFHLUR1DFLRQDOHTXHSHUPLWHDUHWRPDGD
GRORWHDWUDYpVGHOHLOmRHPFDVRGHLQDGLPSOrQFLDGRFOLHQWH

9DOHUHVVDOWDUTXHRVFRQWUDWRVFRPDOLHQDomRILGXFLiULDWrPLQDGLPSOrQFLDVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRU
DOpPGHHOLPLQDUGLVFXVV}HVHQYROYHQGRRGLVWUDWRSRLVRVFRQWUDWRVQmRVmRSDVVtYHLVGHVHUHP
GLVWUDWDGRV H RVLPyYHLV YmR D OHLOmR VLWXDomR QD TXDO QR OLPLWH R LPyYHO p UHWRPDGR SHOD
GHVHQYROYHGRUDVHPDQHFHVVLGDGHGHTXDOTXHULPSRUWkQFLDDRFOLHQWHLQDGLPSOrQFLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDUHFHQWHUHGXomRGDWD[DGHMXURVDXPHQWDDFDSDFLGDGHGHFRPSUDGH
VHXVFOLHQWHVHFRPLVVRDWHQGrQFLDGHDXPHQWRGRQ~PHURGHIDPtOLDVFRPUHQGDVXILFLHQWHSDUD
FRPSUDUVHXVSURGXWRV
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3DUDPHOKRUFDSWXUDUHVVDPXGDQoDGHWD[DGHMXURVHVWUXWXUDOHRVEHQHILFLRVDVHXVFOLHQWHVD
&RPSDQKLD SRU PHLR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR WDPEpP WHP FRPR HVWUDWpJLD EXVFDU HRX
GHVHQYROYHU PHFDQLVPRV GH ILQDQFLDPHQWR TXH VHMDP PDLV DWUDWLYRV DRV FOLHQWHV H GHPDQGHP
PHQRU FRQVXPR GH FDL[D 1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD SRU PHLR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR WHP
DYDOLDGR R SRVVtYHO GHVHQYROYLPHQWR GH SDUFHULDV FRP fintechs H RXWUDV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV
REMHWLYDQGRDFRQFHVVmRGHILQDQFLDPHQWRDVHXVFOLHQWHV

$GHPDLVHPGHMXOKRGHD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO ³&()´ GLYXOJRXPXGDQoDVQDOLQKD
GHILQDQFLDPHQWRGH/RWH8UEDQL]DGRHDRIHUWDGHWD[DVGHMXURVGLIHUHQFLDGDVSDUDPRGDOLGDGHV
GH&RQVWUXomR,QGLYLGXDO
$PEDV DV PRGDOLGDGHV FRQWDP FRP funding GR 6LVWHPD %UDVLOHLUR GH 3RXSDQoD H (PSUpVWLPR
³6%3(´ HUHDMXVWHSHOD7D[D5HIHUHQFLDO ³75´ HIRUDPGLVSRQLELOL]DGRVSDUDFRQWUDWDomRDSDUWLU
GHGHDJRVWRGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDPRGDOLGDGHGHILQDQFLDPHQWRGD&()YHU
VHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Fortalecimento dos produtos da Alphaville Urbanismo pós COVID-19
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVSURGXWRVGHVHQYROYLGRVSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHQGHPDVDLUPDLV
IRUWDOHFLGRV DSyV D SDQGHPLD GD &29,' 'LYHUVRV DUWLJRV H PDWpULDV QD PtGLD DR ORQJR GRV
~OWLPRV PHVHV YrP GHVWDFDQGR XPD FUHVFHQWH SUHIHUrQFLD GH FRQVXPLGRUHV SRU FDVDV
HVSHFLDOPHQWH HP FRQGRPtQLRV IHFKDGRV HP IXQomR GRV DWULEXWRV GHVVHV SURGXWRV WDLV FRPR
HVSDoRV PDLRUHV PDLRU FRQWDWR FRP D QDWXUH]D VHJXUDQoD HWF &RP D SDQGHPLD GLYHUVDV
HPSUHVDVDGRWDUDPRUHJLPHGHKRPHRIILFHSDUDVHXVIXQFLRQiULRVIDFLOLWDQGRRWUDEDOKRUHPRWR
'LYHUVDV HPSUHVDV YrP DQXQFLDQGR TXH PHVPR DR WpUPLQR GD SDQGHPLD SUHWHQGHP DGRWDU RX
SHUPLWLUDOJXPJUDXGHWUDEDOKRUHPRWRDRVVHXVIXQFLRQiULRV1HVVHFHQiULRD&RPSDQKLDDFUHGLWD
TXHRVFRQVXPLGRUHVEXVFDUmRSURGXWRVTXHSURSRUFLRQHPPDLRUTXDOLGDGHGHYLGDSULQFLSDOPHQWH
WHQGRHPYLVWDDSRVVLELOLGDGHGHXPPHQRURXPHQRVIUHTXHQWHGHVORFDPHQWRGHFDVDDRDPELHQWH
GHWUDEDOKR

(VVDWHQGrQFLDGHEXVFDSRUHVVHWLSRGHSURGXWRHVSHFLDOPHQWHFDVDVHPFRQGRPtQLRMiSRGHVHU
DPSODPHQWHSHUFHELGDDWUDYpVGRJUiILFRDEDL[RTXHGHPRQVWUDDVSHVTXLVDVQREXVFDGRU*RRJOH
SHOR WHUPRV ³&DVD HP FRQGRPtQLR´ H ³&RQGRPtQLR IHFKDGR´ 7HQGR HP YLVWD TXH D $OSKDYLOOH
8UEDQLVPRpDPDLRUUHIHUrQFLDQHVVHPHUFDGRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHWHPPXLWRDVHEHQHILFLDU
QHVVHQRYRFHQiULRFRQIRUPHRJUiILFRDEDL[R
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Impacto do COVID-19

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP±Descrição dos Fatores de Risco deste Formulário de Referência –
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela
Organização Mundial da Saúde (“OMS”) em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em nossas operações. 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.”DVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVRSHUDo}HVGDVVRFLHGDGHVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDVRIUHUDPXPLPSDFWRUHOHYDQWHHPUD]mRGDVPHGLGDV
GH UHVWULomR j FLUFXODomR GH SHVVRDV DGRWDGDV FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD GR &29,'
VHQGRXPGRVSULQFLSDLVHIHLWRVDQHFHVVLGDGHGHSRVWHUJDomRSHOD&RPSDQKLDGRVODQoDPHQWRV
SUHYLVWRVSDUDRDQRGH

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDSDQGHPLDSURYRFDGDSHORQRYRFRURQDYtUXVSRGHUiDIHWDU
QHJDWLYDPHQWH VHXV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV OLTXLGH] H IOX[RV GH
FDL[D $ &RPSDQKLD DFUHGLWD DLQGD TXH D H[WHQVmR GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GHSHQGHUi GH
GHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLV

$VFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGDDWXDOSDQGHPLDRFRUUHUDP HFRQWLQXDPRFRUUHQGR DSyVDHPLVVmR
GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHSHUPDQHFHQGRDLQGDDSyVDSXEOLFDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHHPUD]mRGH
VHUHPHYHQWRVUHFHQWHVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLV
GLVSRQtYHLV SDUD TXH D &RPSDQKLD SXGHVVH UHDOL]DU XPD DYDOLDomR D UHVSHLWR GR LPSDFWR GD
SDQGHPLDGR&29,'HPVHXVQHJyFLRVDOpPGDVSRQGHUDo}HVDSUHVHQWDGDVQHVWHLWHPH
QRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULRGH 5HIHUrQFLD QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU VH IXWXUDPHQWH WDO DYDOLDomR
VHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVLPSDFWRVWDPSRXFRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmRKDYHUi
LQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRVHXVQHJyFLRV
2V LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD GR &29,' VmR FRQWtQXRV H SRUWDQWR D &RPSDQKLD
DYDOLDUiDHYROXomRGRVHIHLWRVGDDWXDOSDQGHPLDHPVXDVUHFHLWDVDWLYRVUHVXOWDGRVQHJyFLRVH
SHUVSHFWLYDVLQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHODOWHUDomRQDVXDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRVHXV
QHJyFLRV$VDQiOLVHVGD&RPSDQKLDVHUmRUHDOL]DGDVHPOLQKDFRPR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3
QHPLWLGRSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPGHPDUoRGHTXHRULHQWDRV
DGPLQLVWUDGRUHVHDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVDFRQVLGHUDUHPFXLGDGRVDPHQWH
RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV H UHSRUWDUHP QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVRVSULQFLSDLVULVFRVHLQFHUWH]DVDGYLQGRVGHVVDDQiOLVHHPFRQVRQkQFLDFRPDVQRUPDV
FRQWiEHLVDSOLFiYHLV

(P UHODomR DRV LPSDFWRV ILQDQFHLURV R FDL[D ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD IRL LPSDFWDGR SHOD FULVH
HFRQ{PLFDSURYRFDGDSHODSDQGHPLD$SHVDUGDVLQFHUWH]DVD&RPSDQKLDFRQWLQXRXDFHVVDQGRR
PHUFDGRGHFDSLWDLVFRPRIRUPDGHPRQHWL]DUVXDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVHILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV
1RSULPHLURVHPHVWUHGHUHDOL]RXRSHUDo}HVGHFHVVmRGHUHFHEtYHLVQDPRGDOLGDGH),'&
WRWDOL]DQGR5PLOK}HVHHPLWLXGtYLGDFRUSRUDWLYDHPXPWRWDOGH5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGR$GHPDLVRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOVRIUHXLPSDFWRQHJDWLYRFRPDSRVWHUJDomRGRSODQR
GHODQoDPHQWRVHFRPDUHGXomRGDVYHQGDV(VWHLPSDFWRIRLPLQLPL]DGRSHORYROXPHGHYHQGDV
GRVODQoDPHQWRVUHDOL]DGRVSHOD$OSKDYLOOHQDSULPHLUDTXLQ]HQDGHPDUoRGH$&RPSDQKLD
REVHUYRXWDPEpPXPDUHGXomRQDHIHWLYDomRGHGLVWUDWRVRULJLQDGRVSHORVFOLHQWHVPLQLPL]DQGR
DVVLPDUHGXomRGDVHQWUDGDVGHFDL[DQRVSULPHLURVPHVHVGDSDQGHPLD

(PFRQWUDSDUWLGDjUHGXomRREVHUYDGDQDVHQWUDGDVGHFDL[DGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDKRXYH
XPD UHGXomR QRV JDVWRV GD FRPSDQKLD IUXWR GH PHGLGDV RSHUDFLRQDLV LPSOHPHQWDGDV GH IRUPD
WHPSHVWLYD 2 UHVXOWDGR GHVWDV PHGLGDV IRL XPD UHGXomR GH QDV VDtGDV GH FDL[D RSHUDFLRQDO GD
FRPSDQKLDHQWUHPDUoRHMXQKRGH
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1RHQWDQWRXPDVGDVRSHUDo}HVILQDQFHLUDGH&5,SODQHMDGDVHHVWUXWXUDGDVSHODFRPSDQKLDSDUD
VHU FRQFOXtGD HP PDUoR GH  QmRRFRUUHX SHODUHSHQWLQDUHGXomR GH OLTXLGH]GR PHUFDGR GH
FDSLWDLV D SDUWLU GD VHJXQGD VHPDQD GH PDUoR 'HVWD IRUPD R LPSDFWR QR SODQR GH IXQGLQJ IRL
PLQLPL]DGRUHVXOWDQGRHPXPFRQVXPRGHFDL[DVXSHULRUDRSODQHMDGRSDUDRPHVPRSHUtRGR

$VVLP D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH IRUDP WRPDGDV PHGLGDV DGHTXDGDV SDUD
SUHYHQLUDGLVVHPLQDomRGD&29,'EHPFRPRDVVHJXUDUDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVGXUDQWHR
SHUtRGRGHSDQGHPLD

$GHFODUDomRGDSDQGHPLDGR&29,'SHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHVHQFDGHRX
VHYHUDVPHGLGDVUHVWULWLYDVSRUSDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDU
FRQWURODU R VXUWR UHVXOWDQGR HP PHGLGDV UHVWULWLYDV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR
TXDUHQWHQD H ORFNGRZQ UHVWULo}HV jV YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH
ORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGH
FRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR

(PGHFRUUrQFLDGHWDLVPHGLGDVDURWLQDGRVFRUUHWRUHVHIXQFLRQiULRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLD
IRLDOWHUDGDGHYLGRDRIHFKDPHQWRSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGRGHWRGRVRVHVFULWyULRVHHVWDQGHVGH
YHQGD GD &RPSDQKLD 'HFRUULGR R SHUtRGR LQLFLDO GH ORFNGRZQ H GH DFRUGR FRP DV GLUHWUL]HV
JRYHUQDPHQWDLVGHIXQFLRQDPHQWRRHVFULWyULRUHWRPRXVXDVDWLYLGDGHVOLPLWDQGRVHDGHVXD
FDSDFLGDGHPi[LPD

'HVWD IRUPD WRGD D HTXLSH GH YHQGDV SDVVRX D DWXDU H[FOXVLYDPHQWH YLD FDQDLV GLJLWDLV
DSUHVHQWDQGRRVSURGXWRVYLDWRXUVYLUWXDLVDWHQGHQGRRVFOLHQWHVFRPGLYHUVDVIHUUDPHQWDVFRPR
FKDW RQOLQH FKDPDGDV GH YtGHR LQFOXLQGR DTXHODV LQ ORFR FRP R LQWXLWR GH WDQJLELOL]DU SDUD R
FRQVXPLGRU R ORWH HP TXHVWmR DOpP GRV Mi GLIXQGLGRV :KDWV$SS H FKDPDGDV WHOHI{QLFDV 2
SURFHVVRGHFROHWDGHGRFXPHQWRVHDVVLQDWXUDGRVFRQWUDWRVWDPEpPYHPVHQGRIHLWDGHIRUPD
WRWDOPHQWHUHPRWD7DPEpPGHDFRUGRFRPRGHFRUUHUGRSHUtRGRLQLFLDOGHORFNGRZQHREVHUYDGDV
DVGLUHWUL]HVJRYHUQDPHQWDLVGHUHDEHUWXUDRSURFHVVRGHYHQGDVRFRUUHGHPDQHLUDKtEULGDWDQWR
ItVLFDTXDQGRGLJLWDO
$WpRPRPHQWRGRVRLWRVHVWDQGHVGHYHQGDGD&RPSDQKLDTXDWURMiIRUDPUHDEHUWRVWUrVHVWmR
RSHUDQGRFRPKRUiULRPDUFDGRHXPVHJXHIHFKDGRUHVSHLWDQGRWRGDVDVQRUPDVHLQVWUXo}HVGDV
DXWRULGDGHVORFDLV
$GHPDLVHPFRPSOHPHQWRDRVHYHQWRVUHFHQWHVDFLPDOLVWDGRVD&RPSDQKLDDSURYRXHPGH
MXOKRGHQRYR3ODQRGH$o}HVRQGHIRUDPHVWDEHOHFLGDVFRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGH
ORQJRSUD]RDVHUFRQIHULGRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
D FULWpULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2 3ODQR FRQIHUH DRV EHQHILFLiULRV HOHJtYHLV R GLUHLWR D
UHFHEHUXPDDomRRUGLQiULDGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPGHWHUPLQDGDGDWDIXWXUDFRQGLFLRQDGR
DRFXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HV1RkPELWRGRJUXSDPHQWRRFRUULGRHPGHVHWHPEUR
GH  H FRQIRUPH SUHYLVWR QR 3ODQR D OLTXLGDomR GDV $o}HV 'LIHULGDV QR HYHQWR GH VXD
RFRUUrQFLDVHUiIHLWDFRPWtWXORV³(;´DMXVWDQGRVHDTXDQWLGDGHGH$o}HVREMHWRGHFDGD$omR
'LIHULGDSURSRUFLRQDOPHQWHDRSHUFHQWXDOGRJUXSDPHQWRHPQRYDVDo}HV(PFDVRGHIUDomRGH
$o}HVRQ~PHURGH$o}HVDVHUHPHQWUHJXHVVHUiDUUHGRQGDGRSDUDRQ~PHURLQWHLURGH$o}HV
LPHGLDWDPHQWHVXSHULRU3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRJUXSDPHQWRGHGHVHWHPEURGH
YHUDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR3ODQRGH$o}HV
'LIHULGDVYHUDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVPHUHODomRDRVSURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoDHUHDEHUWXUDUHDOL]DGRVSHOD
&RPSDQKLDYHULILFDU6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1R TXH WDQJH DV REUDV D &RPSDQKLD WHYH GXDV GH VXDV VHLV REUDV DIHWDGDV SHOD SDQGHPLD GR
&29,'XPFDVRGHYLGRDGHFLVmRGDSUHIHLWXUDORFDOHPSDUDOLVDUWRGDDWLYLGDGHGD&RQVWUXomR
&LYLOHRXWUDHQIUHQWRXTXHEUDQDVXDFDGHLDGHVXSULPHQWRV(PDPEDVDFRPSDQKLDDFUHGLWDTXH
RVDWUDVRVQDHQWUHJDVHUmRLQIHULRUHVDPHVHV
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&RPRlockdownDSDUWLUGHPDUoRGHHFRQVHTXHQWHIHFKDPHQWRGRVHVWDQGHVGHYHQGDVD
FRPSDQKLD WHYH UHGXomR GH YHQGDV QR PrV GH DEULO H SRVWHUJDomR GRV ODQoDPHQWRV SUHYLVWRV
LQLFLDOPHQWHSDUDRWULPHVWUHGHUHGX]LQGRRYROXPHGHUHFHLWDQRSHUtRGR

1RHQWDQWRFRPRUHIOH[RGDPDLRUSUHIHUrQFLDGRVFRQVXPLGRUHVSRUFDVDVDSyVDSDQGHPLDHGD
HVWUXWXUDGHYHQGDVUHPRWDGLJLWDORYROXPHGHYHQGDVGHHVWRTXHUHFXSHURXQRVPHVHVGHPDLR
HSULQFLSDOPHQWHMXQKRGH

1HVWHV WHUPRV HP UHODomR j YHQGD GH HVWRTXH HP FRPSDUDWLYR PHQVDO D &RPSDQKLD WHYH
UHFXSHUDomRQRQ~PHURGHYHQGDVFRQIRUPHDWDEHODDEDL[R

0Ç6  
9(1'$6 9*9  0(16$,6 '( (67248(
(00,/+®(6'(5
-DQHLUR

)HYHUHLUR

0DUoR

$EULO

0DLR

-XQKR


$&RPSDQKLDHVWiPRQLWRUDQGRRVGHVGREUDPHQWRVGDSDQGHPLDHPUD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDO
GR&29,'FRPRREMHWLYRGHSUHVHUYDUDVXDVHJXUDQoDGHVHXVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVH
FOLHQWHVEHPFRPRPDSHDQGRRVUHIOH[RVGDSDQGHPLDHPVHXVQHJyFLRV$&RPSDQKLDQmRWHP
FRPRSUHYHUTXDQGRDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOGHL[DUmRGHVHUQHFHVViULDVHHPVHX
HQWHQGLPHQWR D UHFXSHUDomR GR YROXPH GH ODQoDPHQWRV H YHQGDV QDV VXDV RSHUDo}HV GHYHUi
DFRQWHFHUGHIRUPDJUDGXDOXPDYH]TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVH
JUDGXDOPHQWHVHWRUQHPLQH[LVWHQWHV

'HVGHRLQtFLRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLD
EXVFRXDWXDUSDUDSURWHJHUVXDUHFHLWDHUHQHJRFLDURIOX[RGHSDJDPHQWRGHQRVVDVGHVSHVDVGH
PRGRDUHIRUoDUVHXFDL[D$VDWLYLGDGHVGHSURWHomRGHUHFHLWDLQFOXtUDP L DOWHUDo}HVGHSROLWLFD
GHFREUDQoDSDUDDGDSWDUjVQHFHVVLGDGHVGHFOLHQWHVDIHWDGRVSHOD&29,' LL UHIRUoRGRVWLPHV
GHFREUDQoDH[WHUQDORFDomRGHODSWRSVSDUDTXHRVWLPHVGHFREUDQoDH[WHUQDDWXDVVHPHPVXDV
FDVDVHPLJUDomRGRVHVIRUoRVGHYHQGDVSDUDRGLJLWDO

&RP UHODomR jV GHVSHVDV D &RPSDQKLD UHVWULQJLX QRYDV FRQWUDWDo}HV GH SURGXWRVVHUYLoRV
DXPHQWRX D SHULRGLFLGDGH GR FRPLWr GH FDL[D SDUD GLiULD UHQHJRFLRX SUD]R GH SDJDPHQWR FRP
IRUQHFHGRUHV DGHULX jV QRYDV SROLWLFDV WULEXWDULDV GRV JRYHUQRV IHGHUDOHVWDGXDO H PXQLFLSDO H
QHJRFLRXFDUrQFLDVFRPQRVVRVFUHGRUHV

'D PHVPD IRUPD FRP R IHFKDPHQWR GRV FDQWHLURV GH REUDV D &RPSDQKLD WHYH XP PHQRU
GHVHPEROVR FRP FRQVWUXomR FXVWR GRV HPSUHHQGLPHQWRV  GR TXH R SODQHMDGR EHQHILFLDQGR D
JHUDomR GH FDL[D HP  GH MXQKR GH FRQIRUPH WDEHOD DEDL[R ,PSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH R
YROXPH GH YHQGDV FRQWUDWDGDV QR  VHPHVWUH GH  VH PDQWHYH HP OLQKD FRP DV YHQGDV
FRQWUDWDGDVGRVHPHVWUHGH





)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO&HVVmRGH
5HFHEtYHLV










(em milhares de reais)








Fluxo de Caixa Operacional

-47.374

-93.389

-92.811

-128.023

Operações de Cessão de Direitos Creditórios

105.368

-11.694

-46.159

-50.218
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1RVWHUPRVGDVWDEHODVDEDL[RDHYROXomRGR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOVRPDGRj&HVVmRGH
5HFHEtYHLVHPWHUPRVDQXDLVHVHPHVWUDLVFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV HP5PLOK}HV 



1mR REVWDQWH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH RV SURGXWRV GHVHQYROYLGRV SHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR
WHQGHPDVDLUPDLVIRUWDOHFLGRVDSyVDSDQGHPLDGD&29,''LYHUVRVDUWLJRVHPDWpULDVQDPtGLD
DRORQJRGRV~OWLPRVPHVHVYrPGHVWDFDQGRXPDFUHVFHQWHSUHIHUrQFLDGHFRQVXPLGRUHVSRUFDVDV
HVSHFLDOPHQWH HP FRQGRPtQLRV IHFKDGRV HP IXQomR GRV DWULEXWRV GHVVHV SURGXWRV WDLV FRPR
HVSDoRVPDLRUHVPDLRUFRQWDWRFRPDQDWXUH]DVHJXUDQoDHWF

&RP D SDQGHPLD GLYHUVDV HPSUHVDV DGRWDUDP R UHJLPH GH KRPH RIILFH SDUD VHXV IXQFLRQiULRV
IDFLOLWDQGR R WUDEDOKR UHPRWR 'LYHUVDV HPSUHVDV YrP DQXQFLDQGR TXH PHVPR DR WpUPLQR GD
SDQGHPLDSUHWHQGHPDGRWDURXSHUPLWLUDOJXPJUDXGHWUDEDOKRUHPRWRDRVVHXVIXQFLRQiULRV1HVVH
FHQiULR D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH RV FRQVXPLGRUHV EXVFDUmR SURGXWRV TXH SURSRUFLRQHP PDLRU
TXDOLGDGHGHYLGDSULQFLSDOPHQWHWHQGRHPYLVWDDSRVVLELOLGDGHGHXPPHQRURXPHQRVIUHTXHQWH
GHVORFDPHQWRGHFDVDDRDPELHQWHGHWUDEDOKR

321726)5$&262%67È&8/26($0($d$6

2VSRQWRVIUDFRVREVWiFXORVHDPHDoDVjQRVVD&RPSDQKLDQRVVRVQHJyFLRVHFRQGLomRILQDQFHLUD
HVWmR UHODFLRQDGRV DR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV &DVR QmR VHMDPRV EHP
VXFHGLGRVHPQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRQRWRGRRXHPSDUWHFRPRSODQHMDGRRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUUHGX]LGRVHD&RPSDQKLDSRGHUiSHUGHUVXDSRVLomRQR
PHUFDGRRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDVHXVQHJyFLRVHVXDFRQGLomRILQDQFHLUD

2XWURVGHVDILRVHVWmRUHODFLRQDGRVDRVIDWRUHVSURYHQLHQWHVGRVLPSDFWRVFDXVDGRVSHODSDQGHPLD
GR&29,'

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVIDYRUYHULILFDUDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQDTXDOFRQVWDP
RVIDWRUHVGHULVFRUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLDHjVVXDVDWLYLGDGHV
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  (P UHODomR D FDGD VHJPHQWR RSHUDFLRQDO TXH WHQKD VLGR GLYXOJDGR QDV ~OWLPDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH HQFHUUDPHQWR GH H[HUFtFLR VRFLDO RX TXDQGR KRXYHU QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVLQGLFDUDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV
$$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHD&RPSDQKLDHVWiRUJDQL]DGDHPXPD~QLFDXQLGDGHGHQHJyFLRV±
GHVHQYROYLPHQWRGHORWHDPHQWRVIHFKDGRV(PERUDSRVVDFRPHUFLDOL]DUSURGXWRVFRPGHQRPLQDomR
GLVWLQWD HIHWXD R PRQLWRUDPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV D DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR H D WRPDGD GH
GHFLVmRSDUDDORFDomRGHUHFXUVRVDRQtYHOGRHPSUHHQGLPHQWRLPRELOLiULRHQmRDRQtYHOGHVHJPHQWR
6HQGRDVVLPD$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRQmRpDSOLFiYHO
jVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
D

SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$V UHFHLWDV GD &RPSDQKLD GHFRUUHP SULQFLSDOPHQWH GR VHJPHQWR GH GHVHQYROYLPHQWR GH
ORWHDPHQWRVIHFKDGRVTXHpDSULQFLSDODWLYLGDGHGDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHDVVRFLHGDGHVGHSURSyVLWRHVSHFtILFRSRUHODFRQWURODGDVWrPFRPRREMHWR
VRFLDORGHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHVGH L XUEDQL]DomRGHWHUUHQRVSUySULRVRXGHWHUFHLURVVHPD
SUHVWDomR GH VHUYLoRV LL  HODERUDomR GH SURMHWRV HP JHUDO LLL  FRQVWUXomR H GHVHQYROYLPHQWR GH
HPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVHPLPyYHLVSUySULRVRXGHWHUFHLURV LY LQFRUSRUDo}HVLPRELOLiULDVVHP
DSUHVWDomRGHVHUYLoRV Y FRQVWUXomRFLYLOHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHQJHQKDULDFLYLOSRUVLRXSRU
WHUFHLURV FRQWUDWDGRV YL  VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD LPRELOLiULD YLL  FRPSUD H YHQGD ORFDomR H
DGPLQLVWUDomRGHEHQVLPyYHLVSUySULRV YLLL SURPRomRGHIHLUDVH[SRVLo}HVFRQJUHVVRVVHPLQiULRV
UHXQL}HVHRXWURVHYHQWRVLQFOXVLYHGHFDUiWHUGHVSRUWLYRUHFUHDWLYRVRFLDORXFXOWXUDOHQWUHRXWUDV
2~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGLYXOJDGRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHV
DRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHpRVHJPHQWRGH³YHQGDGHORWHV´TXHHQJOREDWRGDVDV
DWLYLGDGHVGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$YHQGDGHORWHVSHODFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHQJOREDDFRPHUFLDOL]DomRGH WUrV WLSRV
GHHPSUHHQGLPHQWRVVHQGRTXHRWHUFHLURDLQGDHQFRQWUDVHHPIDVHGHGHVHQYROYLPHQWR








³$OSKDYLOOH´HPSUHHQGLPHQWRVFRPSRVWRVSRUORWHVFRPQRPtQLPRPiUHDGHOD]HUGH
DPLOPHWURVTXDGUDGRVHWtTXHWHPpGLRGH5PLOFRPIRFRHPFOLHQWHVGHDOWD
UHQGD FODVVH$$ (VWHSURGXWRHTXLYDOHDGR9DORU3RWHQFLDOGHYHQGDGRVORWHDPHQWRV
³369´ GRlandbankDWXDOGDFRPSDQKLD
³7HUUDV$OSKD´HPSUHHQGLPHQWRVFRPSRVWRVSRUORWHVFRPWDPDQKRPpGLRGHPD
PiUHDGHOD]HUGHDPLOPHWURVTXDGUDGRVHWtTXHWHPpGLRGH5PLOFRPIRFR
HPFOLHQWHVGHUHQGDPpGLDDOWD FODVVH$ HTXLYDOHDGR369GRlandbank DWXDOH
³-DUGLP $OSKD´ SURGXWR HP GHVHQYROYLPHQWR  HPSUHHQGLPHQWRV FRPSRVWRV SRU ORWHV FRP
WDPDQKRPpGLRGHPDPiUHDGHOD]HUGHPLOPHWURVTXDGUDGRVHWtTXHWHPpGLR
GH5PLOFRPIRFRHPFOLHQWHVGHUHQGDPpGLD FODVVH% HTXLYDOHDGR369GR
ODQGEDQNDWXDO
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

(PUHODomRDRVSURGXWRVHVHUYLoRVTXHFRUUHVSRQGDPDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
GLYXOJDGRVQRLWHPGHVFUHYHU
D

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

$&RPSDQKLDQmRSURGX]SURGXWRVRXVHUYLoRVGRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV&RQIRUPHGLYXOJDGRQR
LWHP  DV LQIRUPDo}HVDEDL[RUHIHUHPVH jFRQWURODGD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FXMR QHJyFLR HVWi
IRFDGR HVVHQFLDOPHQWH QD DWLYLGDGH GH ORWHDPHQWR GH HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV H HQYROYH D
LGHQWLILFDomRGHWHUUHQRVDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVGHSDUFHULDFRPRVSURSULHWiULRVGRVWHUUHQRVR
GHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVDFRQVWUXomRHDYHQGDGHORWHVUHVLGHQFLDLVHFRPHUFLDLV
Identificação de terrenos e celebração de contratos de parceria
1RSURFHVVRGHGLOLJrQFLDGHWHUUHQRVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHDOL]DXPDH[WHQVDDXGLWRULDFRPR
REMHWLYRGHWUD]HUVHJXUDQoDMXUtGLFDHDPELHQWDODVHXVHPSUHHQGLPHQWRV(PSDUDOHORDRSURFHVVR
GH LGHQWLILFDomR GRV WHUUHQRV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR WDPEpP SUHSDUD HVWXGR GH YLDELOLGDGH
ILQDQFHLUDGRSURMHWRHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWR
(PSULPHLUROXJDUD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRYHULILFDVHDiUHDGRWHUUHQRDWHQGHjVHVSHFLILFDo}HV
PtQLPDV SDUD R WLSR GH SURMHWR TXH GHVHMD HPSUHHQGHU 8PD YH] LGHQWLILFDGR XP WHUUHQR HP
SRWHQFLDO D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR DQDOLVD D GRFXPHQWDomR GR WHUUHQR H GRV SURSULHWiULRV H D
SRVVLELOLGDGH GH REWHQomR GH WRGDV DV OLFHQoDV H DSURYDo}HV UHJXODWyULDV QHFHVViULDV DR
GHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWR$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHDOL]DSHVTXLVDGHPHUFDGRDFHUFDGHSUHoR
FRPSUDGRUHVHPSRWHQFLDOSOD\HUVORFDLVGDUHJLmRFDUDFWHUtVWLFDFRPXPGHHPSUHHQGLPHQWRVGD
YL]LQKDQoDRIHUWDHGHPDQGDGRPHUFDGRUHOHYDQWHHUHQGDPpGLDHSHUILOGDVSHVVRDVQDUHJLmR$
$OSKDYLOOH8UEDQLVPROHYDQWDWRGRVRVFXVWRVGRSURMHWRHFDOFXODDUHQWDELOLGDGHGRQHJyFLRDILP
GHGHWHUPLQDUVHRGHVHQYROYLPHQWRSURSRVWRDWHQGHUiDRVVHXVFULWpULRVGHUHWRUQRVREUHRFDSLWDO
LQYHVWLGR
$SyVLGHQWLILFDomRGHiUHDVGHLQWHUHVVHFRPSRWHQFLDOSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHHPSUHHQGLPHQWRV
XUEDQRV HDSyVDUHDOL]DomRGRVGHYLGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDWpFQLFDDPELHQWDOHMXUtGLFD 
D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FHOHEUD FRQWUDWRV GH SDUFHULD FRP RV WHUUHQHLURV SRU PHLR GR TXDO VH
FRPSURPHWH D XWLOL]DU VXD H[SHUWLVH SDUD GHVHQYROYHU XP HPSUHHQGLPHQWR LPRELOLiULR QR WHUUHQR
GHVGHDFRQFHSomRHDSURYDomRGRSURMHWRGHORWHDPHQWRDWpDYHQGDGRVORWHVSDUDRVFOLHQWHV
3RUPHLRGHVWDPRGDOLGDGHGHFRQWUDWRRSURSULHWiULRGRWHUUHQRSDVVDDWHUGLUHLWRDGHWHUPLQDGR
SHUFHQWXDOGDUHFHLWDOtTXLGDGHFRUUHQWHGDVYHQGDVGRVORWHVREVHUYDGRRGLVSRVWRQRUHVSHFWLYR
FRQWUDWRGHSDUFHULD
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto
&RPRDFRQFHSomRHDSURYDomRGRSURMHWRGHORWHDPHQWROHYDHPPpGLDHQWUHHDQRVHUHTXHU
XPSURIXQGRHQWHQGLPHQWRGDOHJLVODomRHVSHFtILFDSDUDHVVHILPDH[SHUWLVHGD&RPSDQKLDHPMi
WHUGHVHQYROYLGRSURMHWRVHPHVWDGRVGR%UDVLOWRUQDVHXPDGDVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV
GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H XPD LPSRUWDQWH EDUUHLUD GH HQWUDGD SDUD RXWURV HPSUHHQGHGRUHV
SULQFLSDOPHQWHGHDWXDomRQDFLRQDO
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2 SURFHVVR GH DSURYDomR H OLFHQFLDPHQWR p WRWDOPHQWH FRQGX]LGR SRU HTXLSHV IRUPDGDV
LQWHUQDPHQWHSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRFRQWLQXDLQYHVWLQGRQDIRUPDomR
GH SURILVVLRQDLV FRPSOHWRV FRP FRQKHFLPHQWRV GH OHJLVODomR XUEDQLVPR SURGXWR JHVWmR GH
SURMHWRVHRXWUDVFRPSHWrQFLDVIXQGDPHQWDLVSDUDHVVDiUHD
6HXV SURILVVLRQDLV HVSHFLDOL]DGRV TXH GHILQHP R WDPDQKR GR HPSUHHQGLPHQWR TXDQWLGDGH GH
XQLGDGHV HVWLOR XUEDQtVWLFR H DUTXLWHW{QLFR IDL[DV GH SUHoR D VHUHP DGRWDGDV HTXLSDPHQWRV GH
OD]HUHVSRUWHHLQWHJUDomRVRFLDOPDWHULDLVGHFRQVWUXomRGHDFDEDPHQWRHLWHQVGHGHFRUDomRGDV
iUHDVFRPXQV
Vendas e Marketing
2VHVIRUoRVGHFRPHUFLDOL]DomRFRPUHODomRDXPQRYRHPSUHHQGLPHQWRGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
VmRLQLFLDGRVDQWHULRUPHQWHDRODQoDPHQWRSRUPHLRGHHTXLSHWUHLQDGDHVSHFLILFDPHQWHSDUDFDGD
SURMHWR
$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRXWLOL]DFRPRIRUPDGHSURPRomRH marketingSDUDDFRPHUFLDOL]DomRGRV
SURMHWRVDQ~QFLRVHPMRUQDLVUHYLVWDVHHPLVVRUDVGH79SURSDJDQGDGHPDODGLUHWDDQ~QFLRVQD
,QWHUQHWHGLVWULEXLomRGHIROKHWRVQDVUHJL}HVYL]LQKDVjVXQLGDGHVDOpPGHVHXSUySULRwebsite
+LVWRULFDPHQWHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHPGHPRVWUDGRDOWDYHORFLGDGHGHYHQGDVHPVHXVSURMHWRV
RTXHUHGX]DH[SRVLomRGHFDL[DGXUDQWHDREUDFRQIRUPHJUiILFRDEDL[R


3DUD JHULU R SURFHVVR GH YHQGDV HP WRGR R %UDVLO D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRVVXL XP VLVWHPD GH
YHQGDV SUySULR QR TXDO R FRUUHWRU WHP WRGD D LQIRUPDomR GLVSRQtYHO SDUD ID]HU D YHQGD $SyVD
QHJRFLDomRFRPRFOLHQWHRFRUUHWRUHQYLDDSURSRVWDFRPHUFLDODWUDYpVGRworkflow(VVDSURSRVWDp
DQDOLVDGD H DSURYDGD SHOR WLPH FRPHUFLDO HP TXDOTXHU OXJDU GR SDtV DWUDYpV GR FRPSXWDGRU RX
WHOHIRQHFHOXODU$SyVDDSURYDomRFRPHUFLDORFOLHQWHHQYLDDGRFXPHQWDomRSDUDDSURYDomRGH
FUpGLWR$SyVDDSURYDomRGHFUpGLWRRFRQWUDWRpGLVSRQLELOL]DGRGLJLWDOPHQWHSDUDVHUDVVLQDGRSHOR
FOLHQWHHPTXDOTXHUOXJDUGRSDtV$SyVDVVLQDGRHFRQIHULGRDYHQGDpFRQWDELOL]DGDHRFRQWUDWR
VHJXHSDUDFRQVWLWXLomRGDDOLHQDomRILGXFLiULDFRQIRUPHRFDVR
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9DOHUHVVDOWDUTXHRVFRQWUDWRVFRPDOLHQDomRILGXFLiULDWrPLQDGLPSOrQFLDVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRU
DOpPGHHOLPLQDUGLVFXVV}HVHQYROYHQGRRGLVWUDWRXPDYH]TXHRVFRQWUDWRVQmRVmRSDVVtYHLVGH
VHUHPGLVWUDWDGRV(PFDVRGHLQDGLPSOrQFLDSRUSDUWHGRFOLHQWHRLPyYHOYDLDOHLOmRHQROLPLWHD
GHVHQYROYHGRUDUHWRPDRLPyYHOVHWHUTXHGHVHPEROVDUTXDOTXHULPSRUWkQFLDDRFOLHQWH
Construção
$FRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRVpUHDOL]DGDSRUPHLRGHWHUFHLURVFRQWUDWDGRVVREJHVWmRGD
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR $ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HVFROKH RV HPSUHLWHLURV FRP EDVH HP XPD
FRPELQDomRGHTXDOLILFDo}HVWDLVFRPRUHSXWDomREDVHGHSUHoRHULJRURVRVSDGU}HVGHTXDOLGDGH
$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSURFXUDVHOHFLRQDUSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVTXHWHQKDPFRPHODWUDEDOKDGR
GLOLJHQWHPHQWHQRSDVVDGR
$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSRVVXLXPGHSDUWDPHQWRGHHQJHQKDULDUHVSRQViYHOSRUJHULUHVXSHUYLVLRQDU
FDGD SDUWH GR HPSUHHQGLPHQWR FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR H GRV
IRUQHFHGRUHVPRQLWRUDUDREVHUYkQFLDGHFyGLJRVHUHJXODPHQWRVYLJHQWHVDOpP GHDVVHJXUDUD
FRQFOXVmRWHPSHVWLYDGRSURMHWR'DGDDH[SHUWLVHGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQRVHXUDPRGHDWXDomR
H R LQWHQVR H UHJXODU DFRPSDQKDPHQWR GR GHVHQYROYLPHQWR GRV HPSUHHQGLPHQWRV p SRVVtYHO
RWLPL]DUDXWLOL]DomRGHUHFXUVRVQDIDVHGDVREUDVFRPEDL[DH[SRVLomRGHFDL[DDOpPGHJDUDQWLUD
HQWUHJDGRVORWHVYHQGLGRVGHQWURGRVSUD]RVHVSHFLILFDGRVQRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDFRP
RSDGUmRGHTXDOLGDGHGHILQLGRSHOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
(P JHUDO DV REUDV VmR LQLFLDGDV HP DWp  PHVHV D FRQWDU GR ODQoDPHQWR GH XP QRYR
HPSUHHQGLPHQWR2SUD]RGHFRQVWUXomRYDULDHQWUHHPHVHVGHSHQGHQGRGRSURMHWR
&RPR D FDGHLD GH VXSULPHQWRV p PDLV FRQFHQWUDGD D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR FRQVHJXH PDQWHU
ULJRURVRFRQWUROHGHFXVWRVHPWRGRRSDtV
E

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

$ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SRVVXL GHSDUWDPHQWR GH YHQGDV H marketing IRUPDGR SRU SURILVVLRQDLV
HVSHFLDOL]DGRV H FRP JUDQGH H[SHUWLVH QR VHWRU LPRELOLiULR $ $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR LQLFLD VHXV
HVIRUoRVGHYHQGDHPFRRUGHQDomRFRPRSURFHVVRGHODQoDPHQWRGRHPSUHHQGLPHQWR$$OSKDYLOOH
8UEDQLVPRWUDEDOKDHPSDUFHULDFRPLPRELOLiULDVTXHVmRVHOHFLRQDGDVGHDFRUGRFRPFDGDSURMHWR
VHPFDUiWHUGHH[FOXVLYLGDGH
F
F

FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDO
&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

2%UDVLODSHVDUGHWHUXPGRVPDLRUHVPHUFDGRVLPRELOLiULRVGD$PpULFD/DWLQDDLQGDSRVVXLPXLWR
HVSDoR SDUD FUHVFHU EDVHDQGRVH QR DXPHQWR GD GLVSRQLELOLGDGH GH ILQDQFLDPHQWR FUHVFLPHQWR
SRSXODFLRQDOH[SDQVmRGDUHQGDIDPLOLDUUHFXSHUDomRHFRQ{PLFDGpILFLWKDELWDFLRQDOHQWUHRXWURV
$OpP GLVWR D TXHGD QD WD[D GH MXURV TXH VH HQFRQWUD QD PtQLPD KLVWyULFD R VXUJLPHQWR GR
PHFDQLVPRGHDOLHQDomRILGXFLiULDGHEHQVLPyYHLVHDH[SDQVmRGRFUpGLWRLPRELOLiULRLPSXOVLRQDP
RVHWRU
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L

3HUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

'XUDQWHRDQRGHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSUHVHQFLRXXPDIRUWHUHFHVVmRHFRQ{PLFDTXHJHURX
SRU FRQVHTXrQFLD XP LPSDFWR QHJDWLYR QR VHWRU LPRELOLiULR (QWUHWDQWR DV SURMHo}HV GR %DQFR
&HQWUDOGHVGHHYLGHQFLDPXPDUHWRPDGDQRFUHVFLPHQWRGR3,%GR%UDVLODWUHODGRjLQIODomR
DEDL[RGRFHQWURGDPHWDQRVSUy[LPRVDQRV
&UHVFLPHQWRGR3,%KLVWyULFRHSURMHWDGR





)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOIHYHUHLURGH
$OLDGR DR FUHVFLPHQWR GR 3,% HVSHUDGR HVSHUDVH WDPEpP TXH D WD[D GH GHVHPSUHJR Mi WHQKD
DWLQJLGRVHXSRQWRPi[LPRGRSHUtRGRHHVWHMDHPWHQGrQFLDGHTXHGD7DOTXHGDGRGHVHPSUHJR
WHQGHDIDYRUHFHUDUHWRPDGDGRVHJPHQWRLPRELOLiULR
7D[DGH'HVHPSUHJRGH)LPGH3HUtRGR







)RQWH,%*(
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,3&$KLVWyULFRHSURMHWDGR





)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOIHYHUHLURGH
&HQiULRGHFUpGLWRSRVLWLYRGRVSUy[LPRVDQRV
$ UHWRPDGD GD HFRQRPLD GR %UDVLO FRPELQDGR jV H[SHFWDWLYDV GH PDQXWHQomR GD LQIODomR HP
SDWDPDUHV FRQVLGHUDGRV EDL[RV SHOR %DQFR &HQWUDO GHYH SHUPLWLU R FRQWtQXR DXPHQWR GD
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRQR%UDVLO&RPLVVRDWD[D6HOLFWHQGHDFDLUQDVSUy[LPDVUHXQL}HVGR
&2320SHUPLWLQGRDH[SDQVmRGRILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRHDUHGXomRQRVMXURVKLSRWHFiULRV
6(/,&KLVWyULFDHSURMHWDGD





)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOIHYHUHLURGH
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$LQGDGHPRGRJHUDOLGHQWLILFDVHXPDWHQGrQFLDGHTXHGDGDLQDGLPSOrQFLDKLSRWHFiULD
,QDGLPSOrQFLDKLSRWHFiULD VREUHRILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRWRWDO 






)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOIHYHUHLURGH
a. Demanda Imobiliária
+iXPDJUDQGHH[SHFWDWLYDGHDXPHQWRGDGHPDQGDSRUKDELWDo}HVRTXHWHPLPSDFWRGLUHWRQR
LQWHUHVVHSRUWHUUHQRVVHQGRRV TXDWUR SULQFLSDLVIDWRUHV , WD[DGHFUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDO
,, FUHVFLPHQWRGDUHQGDIDPLOLDU ,,, Q~PHURGHSHVVRDVSRUPRUDGLDH ,9 DOWHUDomRQDSLUkPLGH
HWiULD
,  7D[DGHFUHVFLPHQWRGDSRSXODomR6HJXQGRR,%*(QRDQRGHDSRSXODomREUDVLOHLUD
FUHVFHUiHPFRPSDUDomRFRPVLJQLILFDQGRTXHFKHJDUiDFHUFDGHPLOK}HVGH
KDELWDQWHV'DGRWDOSURMHomRRDXPHQWRGRQ~PHURGHPRUDGLDVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDDWHQGHU
DVIDPtOLDVTXHVHIRUPDUmR
3RSXODomR%UDVLOHLUD+LVWyULFRH3URMHWDGR PLOK}HVGHKDELWDQWHV 








)RQWH,%*(
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,,  &UHVFLPHQWRGDUHQGDIDPLOLDU(QWUHRVDQRVGHHDSHVDUGDIRUWHFULVHHQIUHQWDGD
SHORSDtVKRXYHXPDIRUWHHYROXomRGDUHQGDIDPLOLDUSHUFDSLWDFKHJDQGRDXPFUHVFLPHQWR
GHFHUFDGHQRSHUtRGRID]HQGRFRPTXHKDMDXPDSHUVSHFWLYDGHDTXHFLPHQWRGRPHUFDGR
LPRELOLiULRHFRQVHTXHQWHPHQWHRDXPHQWRGDGHPDQGDSRUWHUUHQRV

(YROXomRGR5HQGLPHQWR'RPLFLOLDU3HU&DSLWD 5 








)RQWH,%*(QRYHPEURGH
,,,  1~PHURPpGLRGHSHVVRDVSRUPRUDGLD'HDFRUGRFRPRHVWXGRGD(UQHVW<RXQJEDVHDGRHP
GDGRVGR,%*(HVSHUDVHTXHQRVSUy[LPRVDQRVKDMDXPDGLPLQXLomRGRQ~PHURGHSHVVRDV
SRUGRPLFtOLRVQR%UDVLO'HVVHPRGRKiXPDH[SHFWDWLYDTXHRFUHVFLPHQWRGDGHPDQGDSRU
KDELWDo}HVFUHVoDDXPQtYHODLQGDPDLVDOWRTXHRFUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDO
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1~PHURGH'RPLFtOLRV PP H3HVVRDVSRU'RPLFtOLRVQR%UDVLO







)RQWH(UQVW <RXQJH,%*(

,9  $OWHUDomRQDSLUkPLGHHWiULD$SLUkPLGHHWiULDYHPVHDOWHUDQGRVLJQLILFDWLYDPHQWHQRV~OWLPRV
DQRVFRPSHUVSHFWLYDVSDUDPXGDUDLQGDPDLV$SRSXODomRTXHKRMHpPDMRULWDULDPHQWHMRYHP
 D  DQRV  HTXLYDOHQWH D FHUFD GH  GD SRSXODomR EUDVLOHLUD VHJXQGR R ,%*(
HQYHOKHFHUi DWp  HVWDEHOHFHQGR XPD WHQGrQFLD GH LQYHUVmR GD SLUkPLGH HWiULD $VVLP
HVWLPDVHTXHFHUFDGHGDSRSXODomRHVWDUiQDIDL[DHQWUHHDQRV'HVVHPRGRWDO
HQYHOKHFLPHQWRGHYHUiDXPHQWDUDGHPDQGDSRULPyYHLVHQRYRVWHUUHQRV




455

PÁGINA: 131 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

3LUkPLGH(WiULDGR%UDVLOHP











3LUkPLGH(WiULDGR%UDVLOHP




)RQWH,%*(
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Expansão do crédito imobiliário
$LQGDTXHLQFLSLHQWHQR%UDVLORFUpGLWRLPRELOLiULRYHPDSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRJUDGXDOQRV
~OWLPRVDQRVWHQGRDWLQJLGRGR3,%EUDVLOHLUR
)LQDQFLDPHQWR,PRELOLiULRVREUHR3,%





)RQWH)HGHUDomR(XURSHLDGH+LSRWHFD

L

SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHVWXGRVSUySULRVRXLQIRUPDo}HVVREUHDSDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRV
PHUFDGRVGHDWXDomRGLYXOJDGDVSRUIRQWHVS~EOLFDVFRQILiYHLV

LL

FRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

2PHUFDGRGHORWHDPHQWRHFRQVWUXomRLPRELOLiULDpSXOYHUL]DGRHPDUFDGRSRUJUDQGHFRPSHWLomR
(VSHFLILFDPHQWHQRPHUFDGRGHORWHDPHQWRQmRKiHPSUHVDVFRQFRUUHQWHVOLVWDGDVQD%DSHQDV
HPSUHVDVORFDLV1RVHJPHQWRGHFRQVWUXomRLPRELOLiULDGHDOWDPpGLDUHQGDD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
WHPFRPRGLYHUVDVHPSUHVDVFRQFRUUHQWHVHPSUHVDVOLVWDGDVQD%WDLVFRPR-+6)&\UHODH(=WHF

G

HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

(PERUDRPHUFDGRLPRELOLiULREUDVLOHLURJHUDOPHQWHQmRVHMDVD]RQDOD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQRWD
TXHGXUDQWHDOJXQVPHVHVGRDQR MDQHLURIHYHUHLURHMXOKRGHFDGDDQR RYROXPHGHYLVLWDV DRV
HVWDQGHV GH YHQGD p PHQRU 2V UHIHULGRV PHVHV FRLQFLGHP FRP IpULDV HVFRODUHV UHVXOWDQGR QR
DGLDPHQWR GH GHFLV}HV GH LQYHVWLPHQWR SRU SDUWH GRV SRWHQFLDLV FRPSUDGRUHV 'HVVDPDQHLUDD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRVRIUHXPLPSDFWRVLPLODUDRGRUHVWRGRPHUFDGRQHVWHVSHUtRGRV
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H

SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR

L

GHVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VHHVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
(PUD]mRGRDOWRSDGUmRGHVHXVHPSUHHQGLPHQWRVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPREXVFDPRQLWRUDUHDYDOLDU
SHULRGLFDPHQWHVHXVIRUQHFHGRUHVGHIRUPDDDVVHJXUDUDTXDOLGDGHGRVLQVXPRVIRUQHFLGRVHRX
VHUYLoRVSUHVWDGRV
1mRpSUiWLFDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRFHOHEUDUDFRUGRVGHH[FOXVLYLGDGHFRPVHXVIRUQHFHGRUHV
VHQGRTXHSDUDFDGDHPSUHHQGLPHQWRpFRQWUDWDGRRIRUQHFHGRUPDLVDGHTXDGR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRQKHFLPHQWRVREUHDOJXPIRUQHFHGRUGDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
TXHWHQKDFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDO

LL

HYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

1mRKiGHSHQGrQFLDXPDYH]TXHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDWXDFRPXPDYDVWDOLVWDGHIRUQHFHGRUHV
VHQGR TXH QHQKXP GHOHV LQGLYLGXDOPHQWH WHP XPD SDUWLFLSDomR VLJQLILFDWLYD QRV FXVWRV WRWDLV GD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

LLL

HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVWiVXMHLWDDYDULDELOLGDGHGHSUHoRVGRVVHXVLQVXPRVGHDFRUGRFRPDV
FRQGLo}HVQRUPDLVGHPHUFDGR$)XQGDomR*HW~OLR9DUJDV )*9 DFRPSDQKDHGLYXOJDDYDULDomR
GHSUHoRVGHXPDFHVWDGHLQVXPRVGDFRQVWUXomRPHQVDOPHQWHR,1&&,HHVWHtQGLFHHPIRL
GHHPIRLGHHHPIRLGH
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,GHQWLILFDUVHKiFOLHQWHVTXHVHMDPUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRULQIRUPDQGR

D
PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPFOLHQWHTXHVHMDUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGHVXDUHFHLWD
OtTXLGDWRWDO

E
VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPFOLHQWHTXHVHMDUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGHVXDUHFHLWD
OtTXLGDWRWDO
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'HVFUHYHURVHIHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOVREUHDVDWLYLGDGHVGRHPLVVRU
FRPHQWDQGRHVSHFLILFDPHQWH

D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV

1RFXUVRGDVDWLYLGDGHVGHQRVVDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQyVHD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
WHPRV PDQWLGR XPD UHODomR EDVWDQWH SUy[LPD FRP RV yUJmRV UHVSRQViYHLV SRU DXWRUL]Do}HV
JRYHUQDPHQWDLVHPJHUDOGHIRUPDDDGDSWDUQRVVRVQHJyFLRVjVH[LJrQFLDVGHWDLVyUJmRVVHP
TXDOTXHUSUHMXt]RDRGHVHPSHQKRGHQRVVRSODQRGHQHJyFLRV

$QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVVHUHIHUHDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGDFRQWURODGD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHHVWmRGHVFULWDVDEDL[R

$V DWLYLGDGHV GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR GHPDQGDP D REWHQomR GH XPD VpULH GH DXWRUL]Do}HV
JRYHUQDPHQWDLV SDUD VHX SOHQR H[HUFtFLR GHVGH D DSURYDomR SUpYLD GR SURMHWR GH ORWHDPHQWRV
SDVVDQGRSHODVDXWRUL]Do}HVSDUDLQtFLRGDVREUDVHILQDOPHQWHRVFHUWLILFDGRVGHFRQFOXVmRGHREUD
792  FXMR FXPSULPHQWR p ILVFDOL]DGR SRU yUJmRV H DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV7DLVDSURYDo}HV
DXWRUL]Do}HVHFHUWLILFDGRVVmRREWLGRVHRXHPLWLGRVSRUyUJmRVHVWDGXDLVHRXPXQLFLSDLVRQGHRV
HPSUHHQGLPHQWRVHVWDUmRORFDOL]DGRV
$EDL[R LGHQWLILFDPRV D UHODomR GH yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD TXH D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR
SRVVXLLQWHUDo}HVLQWHUDo}HVHVWDVVHPSUHUHDOL]DGDVQRFRQWH[WRGHREWHQomRGHOLFHQoDVDOYDUiV
RXWRUJDVFHUWLG}HVHDSURYDo}HVQHFHVViULDVSDUDVHXVHPSUHHQGLPHQWRVHDUHVSHFWLYDHQWLGDGH
UHJXODWyULDRXyUJmRS~EOLFRUHVSRQViYHO


6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH)LQDQoDV
•

REWHQomRGD&HUWLGmR1HJDWLYDGH'pELWRGH,166

•

QHJRFLDomRRYDORUGR,378UHODWLYRDRHPSUHHQGLPHQWR




&RQFHVVLRQiULDVGHiJXDHQHUJLDHOpWULFDHVDQHDPHQWR
•

7HUPR GH 8VR GH %HQV 3~EOLFRV SDUD D 2SHUDomR 3UySULD GR 6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR
DSOLFiYHOHPFDVRGHORWHDPHQWR 

•

0DSHDPHQWRGD5HODomRGD&RQFHVVLRQiULRFRPR3RGHU&RQFHGHQWH

•

$QiOLVHGR&RQWUDWRGR3RGHU&RQFHGHQWHFRPD&RQFHVVLRQiULD$XWDUTXLD

•

$QiOLVHGD6LWXDomR)XQGLiULDH/RFDOL]DomRGR6LVWHPD

•

7UkPLWHSDUD6ROLFLWDomRGR8VRGR(VSDoR3~EOLFRQD3UHIHLWXUD

•

'HFUHWRSDUD8VRGR(VSDoR3~EOLFRQD3UHIHLWXUD(PLWLGR VHDSOLFiYHO 

•

3URWRFRORGRVSURMHWRVH[HFXWLYRVGH6DQHDPHQWR

•

7UkPLWHGRVSURMHWRVH[HFXWLYRVGH6DQHDPHQWR

•

3URWRFRORGR3URMHWRGH(OpWULFDH$XWRPDomRGR3RoR

•

$QiOLVHH$SURYDomRGH3URMHWRGH(OpWULFDH$XWRPDomRGR3RoR

•

3URWRFRORGRV3URMHWRVGR%RRVWHU

•

$QiOLVHH$SURYDomRGRV3URMHWRVGR%RRVWHU

•

3URWRFRORGRV3URMHWRVGR5HVHUYDWyULR
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$QiOLVHH$SURYDomRGRV3URMHWRVGR5HVHUYDWyULR

•

3URWRFRORGRV3URMHWRVGH(7$

•

$QiOLVHH$SURYDomRGRV3URMHWRVGH(7$

•

3URWRFRORGR3URMHWR(VWUXWXUDOGH7UDYHVVLDVH$QFRUDJHQVGH$GXWRUD

•

$QiOLVHH$SURYDomRGR3URMHWR(VWUXWXUDOGH7UDYHVVLDVH$QFRUDJHQVGH$GXWRUD

•

3URWRFRORGRV3URMHWRV(VWUXWXUDLVGH(((

•

$QiOLVHH$SURYDomRGRV3URMHWRV(VWUXWXUDLVGH(((

•

3URWRFRORGRV3URMHWRV(VWUXWXUDLVGH(7(

•

$QiOLVHH$SURYDomRGRV3URMHWRV(VWUXWXUDLVGH(7(

•

3URWRFRORGR3URMHWR(VWUXWXUDOGH(PLVViULRGH(VJRWR

•

$QiOLVHH$SURYDomRGR3URMHWR(VWUXWXUDOGH(PLVViULRGH(VJRWR

•

3HGLGR9LDELOLGDGHV

•

3URWRFRORSHGLGRGH9LDELOLGDGHÈJXDH(VJRWR

•

$QiOLVHH/LEHUDomR9LDELOLGDGHÈJXDH(VJRWR

•

3URWRFRORSHGLGRGH9LDELOLGDGH(OpWULFD

•

$QiOLVHH/LEHUDomR9LDELOLGDGH(OpWULFD

•

9LDELOLGDGHGH,QIUDHVWUXWXUDUHDOL]DGD








3HUDQWH R FRUSR GH %RPEHLURV D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR UHDOL]D R 3URWRFROR GR SHGLGR GH
DSURYDomRGRSURMHWRGHERPEHLUR

)UHQWHDR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&RORQL]DomRH5HIRUPD$JUiULD ,1&5$ D$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
UHDOL]DR3URWRFRORSDUDGHVFDUDFWHUL]DomRGHiUHDUXUDO

1RkPELWRGDUHJXODPHQWDomRGR,QVWLWXWRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO ,3+$1 
D$OSKDYLOOH8UEDQLVPRIRUPDOL]DRVVHJXLQWHVSHGLGRVHUHTXHULPHQWRV
•

3HGLGRGR7HUPRGH5HIHUrQFLD(VSHFtILFRGR,3+$1

•

3URWRFRORGR3URMHWRGHJHVWmRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRQR,3+$1

•

7UkPLWHHDQiOLVHGR3URMHWRGHJHVWmRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRQR,3+$15HJLRQDO

•

3XEOLFDomRGD3RUWDULDDXWRUL]DWLYDSDUDH[HFXomRGR3URJUDPDGH*HVWmRGR3DWULP{QLR
$UTXHROyJLFR

•

3RUWDULD DXWRUL]DWLYD SDUD H[HFXomR GR 3URJUDPD GH *HVWmR GR 3DWULP{QLR $UTXHROyJLFR
HPLWLGD

•

3URWRFRORGR3URJUDPDGHJHVWmRGRVEHQVFXOWXUDLVQR,3+$1

•

7UkPLWHHDQiOLVHGR3URJUDPDGHJHVWmRGRVEHQVFXOWXUDLVQR,3+$15HJLRQDO

•

3URJUDPDGHJHVWmRGRVEHQVFXOWXUDLVDSURYDGRSHOR,3+$1

•

0DQLIHVWDomR&RQFOXVLYDSDUD,QVWDODomRGR(PSUHHQGLPHQWRHPLWLGD

•

7UkPLWHH$QiOLVHGR5HODWyULRGH0RQLWRUDPHQWR5HJLRQDO

•

$XWRUL]DomRH/LEHUDomRGDÈUHDSHOR,3+$1





3HUDQWHD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH,QIUDHVWUXWXUDD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHDOL]DR3URWRFRORGRV
SURMHWRVH[HFXWLYRVHFRPSOHPHQWDUHVGHLQIUDHVWUXWXUDFRPSRQGRDVVHJXLQWHVHWDSDV
•

3URWRFRORGH3HGLGRGH$OYDUi /LFHQoD GH7HUUDSOHQDJHP
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7UkPLWHSDUDR$OYDUi /LFHQoD GH7HUUDSOHQDJHP

•

$OYDUi /LFHQoD GH7HUUDSOHQDJHP(PLWLGR

•

3URWRFRORSDUD3HGLGRGH$OYDUiGH'UHQDJHP

•

7UkPLWHGR$OYDUiGH'UHQDJHP

•

$OYDUiGH'UHQDJHP(PLWLGR

•

3URWRFROR3URMHWR([HFXWLYRGH$FHVVR

•

7UkPLWHGH$SURYDomR3URMHWR([HFXWLYRGH$FHVVR

• $SURYDomRGR/DQoDPHQWRGH'UHQDJHPHP$33&XUVR+tGULFR

 )UHQWHj6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH2EUDVD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHDOL]DRVVHJXLQWHVWUkPLWHV

• 3URWRFRORQD3UHIHLWXUDSDUD$OYDUiGH([HFXomRGH(GLILFDo}HV
•

7UkPLWHSDUD$OYDUiGH([HFXomRGH(GLILFDo}HV

•

$OYDUiGH([HFXomRGH(GLILFDo}HV(PLWLGR

•

3URWRFRORGRSHGLGRGH+DELWHVH

•

9LVWRULD0XQLFLSDOSDUD+DELWHVH

•

7UkPLWHSDUD+DELWHVH

+DELWHVHHPLWLGR

 1D6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH3ODQHMDPHQWR8UEDQRFRPSRQGRVXDVVXEGLYLV}HVHQWUH6HFUHWDULD
0XQLFLSDO GH )LQDQoDV GH 2EUDV H GH DWRV FRQFHUQHQWHV j &kPDUD 0XQLFLSDO D $OSKDYLOOH
8UEDQLVPRSHUFRUUHDVVHJXLQWHVHWDSDVSDUDREWHUDVDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDV
•



•

3Up$SURYDomR0XQLFLSDOGR3URMHWR8UEDQtVWLFR

•

3URWRFRORQDSUHIHLWXUDSDUDSUp$SURYDomR

•

7UkPLWHSDUDSUp$SURYDomRGR3URMHWR8UEDQtVWLFR

•

3URMHWR8UEDQtVWLFRSUpDSURYDGR

•

$FHLWHGR0XQLFtSLRGR7HUPRGHFRQFHVVmRGHXVR )HFKDPHQWR 

•

$FHLWHGR0XQLFtSLRGR7HUPRGHFRQYrQLR

•

$SURYDomR0XQLFLSDOILQDOGR3URMHWR8UEDQtVWLFR

•

3URWRFRORQDSUHIHLWXUDSDUD$SURYDomRILQDO

•

7UkPLWHSDUD$SURYDomRILQDOGR3URMHWR8UEDQtVWLFR

•

$SURYDomRGH1RPHGH5XDV

•

3URWRFRORSDUDSHGLGRGH$SURYDomRGH1RPHGH5XDV

•

7UkPLWHQD3UHIHLWXUD&kPDUDSDUDSHGLGRGH$SURYDomRGH1RPHGH5XDV

•

$SURYDomRGH1RPHGH5XDV(PLWLGR

•

$WRGH$SURYDomRGRHPSUHHQGLPHQWR

•

1HJRFLDomRSDUDD'RDomRGHÈUHD,QVWLWXFLRQDO 4XDQGR$SOLFiYHO 

•

1HJRFLDomRFRPR0XQLFtSLRGR)RUPDWRGH'RDomR

•

(ODERUDomRGR7HUPRGH&RPSURPLVVRGH'RDomRGHiUHD,QVWLWXFLRQDO

•

$VVLQDWXUDGR7HUPRGH&RPSURPLVVRGH'RDomRGHiUHD,QVWLWXFLRQDO

•

7UkPLWHSDUDD'RDomRGHÈUHD,QVWLWXFLRQDO 3UHIHLWXUD&DUWyULR 

•

(ODERUDomRGR&DXFLRQDPHQWR 4XDQGR$SOLFiYHO 

•

3URWRFRORGD3URSRVWDGH&DXFLRQDPHQWRDR0XQLFtSLR
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7UkPLWHGH$SURYDomRGR&DXFLRQDPHQWR

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH'HVFDXFLRQDPHQWR

•

7UkPLWHSDUD'HVFDXFLRQDPHQWR

•

7HUPRGH'HVFDXFLRQDPHQWR(PLWLGR

•

3URWRFRORQD5HFHLWD)HGHUDOSDUD&1'

•

7UkPLWHQD5HFHLWD)HGHUDOSDUD&1'

•

&1'GH,166(PLWLGD

•

3URWRFRORGHDOYDUiGH,QtFLRGH2EUDV

•

7UkPLWHGHDOYDUiGH,QtFLRGH2EUDV

•

$OYDUiGH,QtFLRGH2EUDV(PLWLGR

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH$OYDUiGR3URMHWRGH&DQWHLURGH2EUDV

•

7UkPLWHSDUDR$OYDUiGR3URMHWRGH&DQWHLURGH2EUDV

•

$OYDUiGH&DQWHLURGH2EUDV(PLWLGR

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH$OYDUiGH([HFXomRGR0XUR

•

7UkPLWHSDUD$OYDUiGH([HFXomRGR0XUR

•

$OYDUiSDUDD([HFXomRGR0XUR(PLWLGR


 1DV6HFUHWDULDV0XQLFLSDLVH(VWDGXDLVGH3ODQHMDPHQWR8UEDQRD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRUHDOL]D
RSURWRFRORHDFRPSDQKDPHQWRGHXPDVpULHGHDWRVHUHTXHULPHQWRVQHFHVViULRVjREWHQomRR
GDVDXWRUL]Do}HVUHOHYDQWHVRVTXDLVFRPSUHHQGHP

• 7HUPRGHUHIHUrQFLD 75 
•

3UHSDUDomRGHGRFXPHQWRVSDUDVROLFLWDomRGR75

•

3URWRFRORGR7HUPRGHUHIHUrQFLD

•

7UkPLWHGR7HUPRGHUHIHUrQFLD

•

7HUPRGHUHIHUrQFLD 75 HPLWLGR

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGR3URMHWRGR/DQoDPHQWRGD'UHQDJHP

•

7UkPLWHGH/LFHQoDGR3URMHWRGR/DQoDPHQWRGD'UHQDJHP

•

(PLVVmRGD/LFHQoD3URMHWRGR/DQoDPHQWRGD'UHQDJHP

•

$QXrQFLDGR&RQVHOKR*HVWRUGD8QLGDGHGH&RQVHUYDomR 4XDQGRDSOLFiYHO 

•

3URWRFRORGD$QXrQFLDGR&RQVHOKR*HVWRUGD8QLGDGH ÏUJmR5HVS 

•

7UkPLWHSDUDDQiOLVHGD$QXrQFLDGR&RQVHOKR*HVWRUGD8QLGDGH ÏUJmR5HVS 

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGR3URMHWRGD&DSWDomRGHÈJXD

•

7UkPLWHGH/LFHQoDGR3URMHWRGD&DSWDomRGHÈJXD

•

(PLVVmRGD/LFHQoD3URMHWRGD&DSWDomRGHÈJXD

•

/LFHQoD3UpYLD /3 

•

3URWRFRORGRHVWXGRDPELHQWDO

•

3XEOLFDomRGRSHGLGRGHOLFHQFLDPHQWRSUpYLR /3 

•

7UkPLWHSDUDDQiOLVHHHPLVVmRGD/3

•

$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDHPLVVmRGD/3 4XDQGRDSOLFiYHO 

•

3UD]RGHPDQLIHVWDomRS~EOLFDDSyV$XGLrQFLDGD/3H7UkPLWHGRyUJmRSDUDHPLVVmRGD
/3 4XDQGRDSOLFiYHO 

•

(PLVVmRGD/LFHQoD$PELHQWDO3UpYLDSHORyUJmR
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3XEOLFDomRGD/3

•

/LFHQoDGH,QVWDODomR /, 

•

3URWRFRORGH/,

•

3XEOLFDomRGRSHGLGRGHOLFHQoDGHLQVWDODomR /, 

•

7UkPLWHSDUDDQiOLVHHHPLVVmRGD/, YHULILFDUSUD]ROHJDOGRyUJmR 

•

(PLVVmRGD/LFHQoDGH,QVWDODomR

•

3XEOLFDomRGD/,

•

3URWRFRORGH2ItFLRGHFXPSULPHQWRGHTXLWDomRGD/LFHQoD3UpYLD

•

7UkPLWHGH2ItFLRGHFXPSULPHQWRGHTXLWDomRGD/LFHQoD3UpYLD

•

3URWRFRORGR7&5$QRyUJmR

•

7UkPLWHSDUDDQiOLVHGR7&5$SHORÏUJmR

•

$VVLQDWXUDGR7&5$

•

7&5$HPLWLGR

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGR$FHVVR

•

7UkPLWHGH/LFHQoDGR3URMHWRGR$FHVVR

•

(PLVVmRGD/LFHQoD3URMHWRGR$FHVVR

•

3URWRFRORSDUDD6ROLFLWDomRGR/LFHQFLDPHQWRGH(VWRFDJHPGH&RPEXVWtYHO

•

7UkPLWHSDUD/LFHQFLDPHQWRGD(VWRFDJHPGH&RPEXVWtYHO

•

/LFHQFLDPHQWRSDUD(VWRFDJHPGH&RPEXVWtYHO(PLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGR3URMHWRGH&DQWHLURGH2EUDV

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoDGR3URMHWRGH&DQWHLURGH2EUDV

•

/LFHQoD$PELHQWDOGR&DQWHLURGH2EUDV(PLWLGD

•

3URWRFRORSDUD6ROLFLWDomRGD/LFHQoD$PELHQWDOGH3DYLPHQWDomR

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoD$PELHQWDOGH3DYLPHQWDomR

•

/LFHQoD$PELHQWDOGH3DYLPHQWDomR(PLWLGD

•

3URWRFRORSDUD$XWRUL]DomRHP,QWHUYHQomRHP$33

•

7UkPLWHSDUD,QWHUYHQomRHP$33

•

$XWRUL]DomRSDUD,QWHUYHQomRHP$33HPLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDHP$33 2UJmR$PELHQWDO 

•

7UkPLWHGR3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDHP$33 2UJmR$PELHQWDO 

•

3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDHP$33 2UJmR$PELHQWDO (PLWLGR

•

3URWRFRORSDUD3HGLGRGD2XWRUJDGH,QWHUYHQomRGH%DUUDJHP

•

7UkPLWHSDUD2XWRUJDGH,QWHUYHQomRGH%DUUDJHP

•

2XWRUJDGH%DUUDJHP(PLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH2XWRUJDSDUD/DQoDPHQWRGD'UHQDJHP

•

7UkPLWHSDUD2XWRUJDGR/DQoDPHQWRGD'UHQDJHP

•

2XWRUJDSDUD/DQoDPHQWRGD'UHQDJHP(PLWLGD

•

3URWRFRORSDUDD6ROLFLWDomRGD/LFHQoD$PELHQWDOGH'UHQDJHP

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoD$PELHQWDOGH'UHQDJHP

•

/LFHQoD$PELHQWDOGH'UHQDJHP(PLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDGH&RUSR+LGULFR 2UJmR$PELHQWDO 

•

7UkPLWHGR3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDGH&RUSR+LGULFR 2UJmR$PELHQWDO 

•

3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDGH&RUSR+LGULFR(PLWLGR
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3URWRFRORGR3HGLGRGH2XWRUJDGH&DSWDomR5LR2EUD

•

7UkPLWHDHPLVVmRGD2XWRUJDGH&DSWDomR5LR2EUD

•

2XWRUJDGH&DSWDomRGHÈJXD6XSHUILFLDO(PLWLGD

•

3URWRFRORGH(9,SDUD2XWRUJD 1RPHÏUJmR5HVS 

•

3URWRFRORGD6ROLFLWDomRSDUD0DQHMRH$IXQJHQWDPHQWRGH)DXQD

•

7UkPLWHSDUD$XWRUL]DomRGH0DQHMRH$IXQJHQWDPHQWRGH)DXQD

•

$XWRUL]DomRSDUD0DQHMRH$IXQJHQWDPHQWRGH)DXQD(PLWLGR

•

6ROLFLWDUD3URSRVWDGH5HFHELPHQWRGH0DGHLUDQR6LWHGR,%$0$

•

$FHLWHGD3URSRVWDQR6LVWHPD)HLWDSRU2EUD

•

'2)(PLWLGR

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH5HVJDWHQR,3+$15HJLRQDO

•

7UkPLWHH$QiOLVHGR5HODWyULRGH5HVJDWH5HJLRQDO

•

0DQLIHVWDomR&RQFOXVLYDSDUD,QVWDODomRGR(PSUHHQGLPHQWR UHTXLVLWRSDUD/2HOLEHUDomR
GH2EUD 

•

3URWRFRORGRUHODWyULRGH0RQLWRUDPHQWRQR,3+$15HJLRQDO

•

3URWRFRORGR$WHQGLPHQWRGD&RPSHQVDomR$PELHQWDO-XQWRDRVyUJmRV&RPSHWHQWHV

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH0RQLWRUDPHQWR$PELHQWDO

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH&RPXQLFDomR6RFLDO

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH(GXFDomR$PELHQWDO

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH0RQLWRUDPHQWRGD4XDOLGDGHGDVÈJXDV

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH0RQLWRUDPHQWRGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXR

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH0RQLWRUDPHQWRGH)DXQD

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH0RQLWRUDPHQWRGH)ORUD

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGH&RQWUROHGH3ROXLomR

•

3URWRFRORGR5HODWyULRGR3ODQRGH5HFXSHUDomRGHÈUHDV'HJUDGDGDV

•

6ROLFLWDUDRyUJmRFRPSHWHQWHDFRQFOXVmRGRVSURJUDPDV

•

(PLVVmRGHFRQFOXVmRGRVSURJUDPDVHPLWLGR

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoDGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV

•

/LFHQoD3UpYLDGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV(PLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGH,QVWDODomRGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoDGH,QVWDODomRGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV

•

/LFHQoDGH,QVWDODomRGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV(PLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGH2SHUDomRGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoDGH2SHUDomRGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV

•

/LFHQoDGH2SHUDomRGRV3URMHWRVGH(7((7$(OHYDWyULDV(PLWLGD

•

3URWRFRORGR3HGLGRGH/LFHQoDGR3URMHWRGR/DQoDPHQWRGH(VJRWR HPLVVDULR 

•

7UkPLWHSDUD/LFHQoDGR3URMHWRGR/DQoDPHQWRGH(VJRWR HPLVVDULR 

•

/LFHQoD3URMHWRGR/DQoDPHQWRGH(VJRWR HPLVVDULR (PLWLGD

•

3URWRFROR GR 3HGLGR GH 2XWRUJD GH 7UDYHVVLD GH /LQKD GH 7UDQVPLVVmR HQHUJLD 
&RQFHVVLRQiULD 

•

7UkPLWH GR 3HGLGR GH 2XWRUJD GH 7UDYHVVLD GH /LQKD GH 7UDQVPLVVmR HQHUJLD 
&RQFHVVLRQiULD 
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•

3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDGH/LQKDGH7UDQVPLVVmR HQHUJLD (PLWLGR

•

3URWRFROR GR 3HGLGR GH 2XWRUJD GH 7UDYHVVLD VXEWHUUDQHD GH URGRYLDOLQKD IHUUHD
&RQFHVVLRQiULD 

•

7UkPLWH GR 3HGLGR GH 2XWRUJD GH 7UDYHVVLD VXEWHUUDQHD GH URGRYLDOLQKD IHUUHD
&RQFHVVLRQiULD 

•

3HGLGRGH2XWRUJDGH7UDYHVVLDVXEWHUUDQHDGHURGRYLDOLQKDIHUUHD(PLWLGR

•

3URWRFRORSDUDD6ROLFLWDomRGR7HUPRGH4XLWDomRGH&RQGLFLRQDQWHV&RQWUDSDUWLGDV

•

7UkPLWHSDUDR7HUPRGH4XLWDomRGH&RQGLFLRQDQWHV&RQWUDSDUWLGDV

•

7HUPRGH4XLWDomRGH&RQGLFLRQDQWHV&RQWUDSDUWLGDV(PLWLGR

•

3URWRFRORGRSHGLGRGH/2

•

7UkPLWHSDUD/2

•

9LVWRULDGRÏUJmR$PELHQWDOSDUD/LFHQoDGH2SHUDomR /2 

/2(PLWLGD

 3RUILPSHUDQWHDV6HFUHWDULDV0XQLFLSDLVH(VWDGXDLVHVSHFLDOPHQWHHPUHODomRjV6HFUHWDULDV
GH0HLR$PELHQWH3ODQHMDPHQWR8UEDQRH9LJLOkQFLD6DQLWiULDVmRUHDOL]DGRVRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjREWHQomRGH&HUWLG}HVGHGLUHWUL]HVXUEDQtVWLFDV SDUDRXVRGHVRORiJXDYLiULDH
DPELHQWDO EHPFRPRRSURWRFRORGRSHGLGRGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDSDUDREWHUDFRUUHVSRQGHQWH
FHUWLILFDomRGHYLVWRULD
•


5HJXODPHQWDomRUHODWLYDDTXHVW}HVDPELHQWDLV

'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRIHGHUDOEUDVLOHLUDDLQVWDODomRDPSOLDomRPRGLILFDomRHRSHUDomRGH
DWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVTXHXWLOL]HPUHFXUVRVQDWXUDLVHTXHSRVVDPYLUDFDXVDUGDQRV
DPELHQWDLVHVWmRVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOTXHSRGH YLU D RFRUUHU HP kPELWR IHGHUDO
HVWDGXDORXPXQLFLSDO2SURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRHQJOREDHPUHJUDWUrVGLIHUHQWHVHWDSDVD
/LFHQoD 3UpYLD ³/3´  D /LFHQoD GH ,QVWDODomR ³/,´  H SRU ILP D /LFHQoD GH 2SHUDomR ³/2´ 
5HIHULGDV OLFHQoDV SRVVXHP YDOLGDGH OLPLWDGD GH PRGR TXH GHYHUmR VHU SHULRGLFD H
WHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGDVSHUDQWHRVUHVSHFWLYRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHVVRESHQDGH
SHUGDGHVXDYDOLGDGH

$VOLFHQoDVDPELHQWDLVHVWDEHOHFHPFRQGLFLRQDQWHVWpFQLFDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHV
HRGHVFXPSULPHQWRGHVVDVFRQGLFLRQDQWHVSRGHLPSDFWDUDVRSHUDo}HVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
$DXVrQFLDGHOLFHQoDDPELHQWDORXDRSHUDomRHPGHVDFRUGRFRPDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHPLWLGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHDDWLYLGDGHHVWDUFDXVDQGRGDQRVHIHWLYRVDRPHLRDPELHQWHFDUDFWHUL]DD
SUiWLFD GH FULPH DPELHQWDO H VXMHLWD R LQIUDWRU D VDQo}HV FULPLQDLV H DGPLQLVWUDWLYDV DOpP GD
REULJDomRGHUHFXSHUDUHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH1RkPELWRDGPLQLVWUDWLYRDOpP
GDVVDQo}HVGHVFULWDVQRLWHPDFLPDDVPXOWDVQRkPELWRIHGHUDOSRGHPFKHJDUD5PLOK}HV
DSOLFiYHLV HP GREUR RX QR VHX WULSOR HP FDVR GH UHLQFLGrQFLD  SRGHQGR JHUDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

$3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRV /HLQGHGHMDQHLURGH HPWHUPRVJHUDLV
GLVS}HTXHHVWmRVXMHLWRVjREWHQomRGHRXWRUJDHGHDXWRUL]DomRRVVHJXLQWHVXVRVGHUHFXUVRV
KtGULFRV L  GHULYDomR RX FDSWDomR LL  ODQoDPHQWR GH HVJRWRV HRX HIOXHQWHV OtTXLGRV H LLL  D
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SHUIXUDomRHWDPSRQDPHQWRGHSRoRVWXEXODUHV1RFDVRGHXWLOL]DomRGDUHGHS~EOLFDGHHVJRWR
SDUDRGHVSHMRGHHIOXHQWHVDQLWiULRHRXLQGXVWULDODFRQFHVVLRQiULDGRVHUYLoRpUHVSRQViYHOSHOD
REWHQomR GD RXWRUJD H R LQWHUHVVDGR SRU H[HPSOR D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR  GHYH VROLFLWDU j
FRQFHVVLRQiULDDOLJDomRjUHGHS~EOLFD&RQVLGHUDVHLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDXWLOL]DomRGHUHFXUVRV
KtGULFRV SDUD TXDOTXHU ILQDOLGDGH VHP D UHVSHFWLYD RXWRUJD RX HP GHVDFRUGR FRP DV FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDV EHP FRPR D SHUIXUDomR GH SRoRV WXEXODUHV VHP D GHYLGD DXWRUL]DomR RX R
ODQoDPHQWRGHHIOXHQWHVGHIRUPDLUUHJXODU

(PiUHDVFRPSRWHQFLDORFRUUrQFLDGHVtWLRVDUTXHROyJLFRVHiUHDVGHLQWHUHVVHKLVWyULFRHFXOWXUDO
pQHFHVViULDDDQXrQFLDGRyUJmRJHVWRUSUHYLDPHQWHDTXDOTXHULQWHUYHQLrQFLD&DEHDR&HQWUR
1DFLRQDO GH $UTXHRORJLD &1$  yUJmR LQWHJUDQWH GR ,QVWLWXWR GR 3DWULP{QLR +LVWyULFR H $UWtVWLFR
1DFLRQDO ,3+$1 DHODERUDomRGHSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVSDUDDJHVWmRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR
EHP FRPR D PRGHUQL]DomR GRV LQVWUXPHQWRV QRUPDWLYRV H GH DFRPSDQKDPHQWR GDV SHVTXLVDV
DUTXHROyJLFDV

$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV /HL Q   HVWDEHOHFH TXH DV HPSUHVDV GH
FRQVWUXomRFLYLOWDOFRPRD&RPSDQKLDGHYHPREULJDWRULDPHQWHHODERUDUSODQRVGHJHUHQFLDPHQWR
GHUHVtGXRVVyOLGRV 3*56 FRPRFRQWH~GRPtQLPRSUHYLVWRQDQRUPD$5HVROXomR&21$0$Q
 HVWDEHOHFH DV HWDSDV TXH GHYHP VHU FRQWHPSODGDV QRV SODQRV GH JHUHQFLDPHQWR GH
UHVtGXRVGDFRQVWUXomRFLYLO 3*5&& 

3RUPHLRGDUHVSRQVDELOLGDGHFRPSDUWLOKDGDLQVWLWXtGDSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV
DV WDUHIDV H FXVWRV HQYROYLGRV QDV GLIHUHQWHV HWDSDV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV VyOLGRV VmR
SXOYHUL]DGRVSRUWRGDDFDGHLDQDPHGLGDGHUHVSRQVDELOL]DomRGHFDGDXPDGDVSDUWHVHQYROYLGDV
RQGHRUHVSRQViYHOSHODJHUDomRGHUHVtGXRVVyOLGRVpWDPEpPUHVSRQViYHOSHODVXDVHJUHJDomR
DUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHHGHVWLQDomRILQDODPELHQWDOPHQWHDGHTXDGDSRGHQGRVHUREULJDGRD
UHSDUDURVGDQRVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGDPiJHVWmRGRVUHVtGXRVVyOLGRV

3RUWDQWRDGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGHUHVtGXRVSRGHFDXVDUGDQRVDRPHLRDPELHQWHjYLGDHVD~GH
GD SRSXODomR H FRQVHTXHQWHPHQWH HQVHMDU D DSOLFDomR GH VDQo}HV QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD H
SHQDODOpPGDUHVSRQVDELOLGDGHSHODUHSDUDomRGRGDQRFDXVDGRQDHVIHUDFtYHOFRQIRUPHLQGLFDGR
DEDL[R

1HVVHVHQWLGRDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDFRQVHFXomRGHTXDOTXHUGDVIDVHVGRJHUHQFLDPHQWR
GHUHVtGXRVVyOLGRVQmRH[LPHDUHVSRQVDELOLGDGHGD&RPSDQKLDSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLV
FDXVDGRVSRUWHUFHLURVFRQWUDWDGRV

$VÈUHDVGH3UHVHUYDomR3HUPDQHQWH $33 VmRiUHDVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDVHPYLUWXGHGDVXD
LPSRUWkQFLD DPELHQWDO 'H DFRUGR FRP R &yGLJR )ORUHVWDO /HL Q   VmR FRQVLGHUDGDV
$33GHQWUHRXWUDVDIDL[DPDUJLQDOGHFRUSRVG iJXDQDVFHQWHVHWRSRVGHPRUUR$VXSUHVVmRGH
YHJHWDomRHP$33VRPHQWHVHUiDXWRUL]DGDHPFDVRGHXWLOLGDGHS~EOLFDLQWHUHVVHVRFLDORXEDL[R
LPSDFWR 'H DFRUGR FRP R 'HFUHWR )HGHUDO Q  FRUWDU iUYRUHV HP $33 VHP D GHYLGD
DXWRUL]DomR SRGH HQVHMDU D LPSRVLomR GH PXOWDV TXH YDULDP GH 5 D 5 SRU
KHFWDUHRXIUDomRRX5SRUiUYRUHPHWURF~ELFRRXIUDomR
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ÈUHDV&RQWDPLQDGDV

$VFRQWDPLQDo}HVGHVRORHRXiJXDVVXEWHUUkQHDVUHSUHVHQWDPSDVVLYRVDPELHQWDLVTXHGHYHP
VHU DGPLQLVWUDGRV FRP FDXWHOD XPD YH] TXH D SUHWHQVmR UHSDUDWyULD GR GDQR DPELHQWDO p
LPSUHVFULWtYHORXVHMDDUHVSRQVDELOLGDGHSRUGDQRDPELHQWDOQmRVHH[WLQJXHSRUGHFXUVRGHSUD]R
6mR FRQVLGHUDGDV iUHDV FRQWDPLQDGDV DTXHODV HP TXH FRPSURYDGDPHQWH KRXYH SROXLomR
RFDVLRQDGD SHOD GLVSRVLomR DF~PXOR DUPD]HQDPHQWR RX LQILOWUDomR GH VXEVWkQFLDV RX UHVtGXRV
LPSOLFDQGRLPSDFWRVQHJDWLYRVVREUHRVEHQVDSURWHJHU

$ GHWHFomR GH FRQWDPLQDomR H[LJH SURYLGrQFLDV SRU SDUWH GRV DJHQWHV JRYHUQDPHQWDLV GDV
HQWLGDGHVFDXVDGRUDVGRGDQRDPELHQWDOHGRVSURSULHWiULRVHQYROYLGRV1HVVHVHQWLGRGHYHUmRVHU
DSOLFDGDV PHGLGDV FRUUHWLYDV YLVDQGR HVWDEHOHFHU QtYHLV GH TXDOLGDGH FRPSDWtYHLV FRP XP
GHWHUPLQDGRXVRIXWXUR

(P kPELWR IHGHUDO D 5HVROXomR Q  GR &21$0$ GLVS}H VREUH FULWpULRV H YDORUHV
RULHQWDGRUHVGHTXDOLGDGHGRVRORTXDQWRjSUHVHQoDGHVXEVWkQFLDVTXtPLFDVHHVWDEHOHFHGLUHWUL]HV
SDUDRJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHiUHDVFRQWDPLQDGDVHPGHFRUUrQFLDGHDWLYLGDGHVDQWUySLFDV

'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRDPELHQWDOEUDVLOHLUDRSURSULHWiULRHRXSRVVXLGRUGHEHPLPyYHOTXHVH
HQFRQWUHHPiUHDFRPFRQWDPLQDomRDPELHQWDOSRGHUiLQGHSHQGHQWHPHQWH GH WHU VLGR RX QmR R
HIHWLYRFDXVDGRUVHUUHVSRQVDELOL]DGRHFRPSHOLGRDUHDOL]DUDUHPHGLDomRHUHFXSHUDomRGRVGDQRV
DVVRFLDGRVWDQWRSRUyUJmRVDPELHQWDLVTXDQWRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR

9DOHGHVWDFDUTXHDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOUHODFLRQDGDjUHPHGLDomRGDFRQWDPLQDomRGR
VRORHGDViJXDVVXEWHUUkQHDVpREMHWLYDHVROLGiULDDOpPGHVHUFRQVLGHUDGDFRPRXPDREULJDomR
propter rem {QXVTXHDFRPSDQKDRLPyYHO 

&DXVDUSROXLomRGHTXDOTXHUQDWXUH]DHPQtYHLVWDLVTXHUHVXOWHPRXSRVVDPUHVXOWDUHPGDQRVj
VD~GH KXPDQD RX TXH SURYRTXHP D PRUWDQGDGH GH DQLPDLV RX D GHVWUXLomR VLJQLILFDGD GD
ELRGLYHUVLGDGH FDUDFWHUL]D LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD SDVVtYHO GH PXOWD GH 5 D 5
QDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDDOpPGHFULPHDPELHQWDOHGDREULJDomRGHUHSDUDURPHLR
DPELHQWH

,QWHUYHQomR HP 8QLGDGHV GH &RQVHUYDomR RX VXSUHVVmR GH YHJHWDomR VHP D GHYLGD
DXWRUL]DomR

4XDOTXHUDWLYLGDGHTXHHQYROYDDVXSUHVVmRGHYHJHWDomRQDWLYDSRGHGHSHQGHUGHDXWRUL]DomR
FRQIRUPHRWLSRGDYHJHWDomRHVWiJLRGHGHVHQYROYLPHQWRORFDOLGDGHHyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
SULQFLSDOPHQWHTXDQGRVHWUDWDUGHiUHDVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDV

2 &yGLJR )ORUHVWDO HVWDEHOHFH TXH D LQWHUYHQomR RX D VXSUHVVmR GH YHJHWDomR QDWLYD HP $33
VRPHQWHRFRUUHUiHPVHWUDWDQGRGHDWLYLGDGHVGHXWLOLGDGHS~EOLFDLQWHUHVVHVRFLDORXHYHQWXDLVRX
GHEDL[RLPSDFWRDPELHQWDOPHGLDQWHDXWRUL]DomRSUpYLDHPLWLGDSHORyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
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'HDFRUGRFRPRSUHYLVWRQD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV /HLQ RDWRGHGHVWUXLURXGDQLILFDU
IORUHVWD FRQVLGHUDGD GH SUHVHUYDomR SHUPDQHQWH PHVPR TXH HP IRUPDomR RX XWLOL]iOD FRP
LQIULQJrQFLDGDVQRUPDVGHSURWHomRVXMHLWDRLQIUDWRUjSHQDGHGHWHQomRGHDDQRVRXPXOWD
RXDPEDVDVSHQDVFXPXODWLYDPHQWH

(PUHODomRjV8QLGDGHVGH&RQVHUYDomRHVXD]RQDGHDPRUWHFLPHQWRUHVSHFWLYDRDWRGHFDXVDU
GDQRGLUHWRRXLQGLUHWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDORFDOL]DomRpSXQtYHOFRPSHQDGHUHFOXVmRGH
DDQRV

1R kPELWR DGPLQLVWUDWLYR GH DFRUGR FRP R SUHYLVWR QR 'HFUHWR )HGHUDO Q  R DWR GH
LPSHGLURXGLILFXOWDUDUHJHQHUDomRQDWXUDOGHIORUHVWDVRXGHPDLVIRUPDVGHYHJHWDomRQDWLYDHP
8QLGDGHV GH &RQVHUYDomR RX RXWUDV iUHDV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV TXDQGR FRXEHU iUHD GH
SUHVHUYDomRSHUPDQHQWHUHVHUYDOHJDORXGHPDLVORFDLVFXMDUHJHQHUDomRWHQKDVLGRLQGLFDGDSHOD
DXWRULGDGHDPELHQWDOFRPSHWHQWHpSDVVtYHOGHPXOWDGH5SRUKHFWDUHRXIUDomRSRGHQGR
YLUDWRWDOL]DUXPPi[LPRGH5$PHVPDVDQomRpDSOLFDGDSDUDRDWRGHGHVWUXLU
RXGDQLILFDUIORUHVWDVRXTXDOTXHUWLSRGHYHJHWDomRQDWLYDRXGHHVSpFLHVQDWLYDVSODQWDGDVREMHWR
GHHVSHFLDOSUHVHUYDomRVHPDXWRUL]DomRRXOLFHQoDGDDXWRULGDGHDPELHQWDOFRPSHWHQWH

5HVSRQVDELOLGDGH$PELHQWDO

$ FDUDFWHUL]DomR GD UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO DPELHQWDO p REMHWLYD R TXH VLJQLILFD GL]HU TXH VXD
LPSXWDomRDRDJHQWHHFRQ{PLFRGHSHQGHWmRVRPHQWHGDFRQVWDWDomRGHTXHXPDDomRRXRPLVVmR
JHURXGDQRDRPHLRDPELHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDYHULILFDomRGHFXOSD QHJOLJrQFLDLPSHUtFLD
RX LPSUXGrQFLD  GR DJHQWH 'HVWD PDQHLUD D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO DPELHQWDO p DWULEXtGD HP
SULQFtSLR DR UHVSRQViYHO GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SHOD DWLYLGDGH FDXVDGRUD GH GHJUDGDomR
DPELHQWDO DUWLJR,9GD/HLQ $OpPGLVVRFDVRDDWLYLGDGHVHMDUHDOL]DGDSRUPDLVGH
XP DJHQWH H QmR VHMD SRVVtYHO LGHQWLILFDU D FRQWULEXLomR GH FDGD DJHQWH SDUD R GDQR DPELHQWDO
FRQVWDWDGRRVyUJmRVS~EOLFRVHR-XGLFLiULRWrPDSOLFDGRDWHRULDGDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDQD
TXDO TXDOTXHU GRV DJHQWHV SRGHUi UHVSRQGHU SHOR GDQR DPELHQWDO WRWDO FDEHQGROKH DomR GH
UHJUHVVRFRQWUDRVGHPDLVFDXVDGRUHV

'HVVD IRUPD WDQWR DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD TXH SRVVDP VHU FDUDFWHUL]DGDV
FRPRSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVGRPHLRDPELHQWHTXDQWRDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDSUHVWDU
TXDOTXHU VHUYLoR VmR GHYLGDV H ULJRURVDPHQWH ILVFDOL]DGDV HYLWDQGRVH DVVLP TXDOTXHU SDVVLYR
DPELHQWDO3RUHVVDUD]mRFRQVLGHUDQGRTXHSRGHUmRVHUUHVSRQVDELOL]DGRVFLYLOPHQWHDTXHOHVTXH
FRQFRUUHUHPLQGLUHWDPHQWHSDUDDRFRUUrQFLDGHHYHQWXDOGDQRDPELHQWDOpIXQGDPHQWDOTXHKDMD
XPD JHVWmR FRQMXQWD GRV ULVFRV LQHUHQWHV D WRGRV RV HQYROYLGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GR SURMHWR
HVSHFtILFREHPFRPRH[LMDPHILVFDOL]HPRFXPSULPHQWRGHXPDSROtWLFDDPELHQWDODGHTXDGDGH
VHXV FOLHQWHV GH PRGR D PLQLPL]DU RV ULVFRV TXH SRVVDP VXUJLU HP YLUWXGH GH XPD HYHQWXDO
UHVSRQVDELOL]DomRVROLGiULD

&RP UHODomR DRV DGPLQLVWUDGRUHV QD HVIHUD FLYLO HOHV VRPHQWH SRGHUmR VHU VROLGDULDPHQWH
UHVSRQViYHLVVHDJLUHPHPGHVDFRUGRFRPDOHJLVODomRDPELHQWDORXFRPR(VWDWXWR6RFLDOXPD
YH] TXH QmR SRGHP VHU UHVSRQVDELOL]DGRV SRU DWRV UHJXODUHV GH JHVWmR &DVR QmR WHQKD KDYLGR
FRQGXWD HP GHVDFRUGR FRP D OHJLVODomR DPELHQWDO RX (VWDWXWR 6RFLDO D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO
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DPELHQWDOVRPHQWHSRGHUiDOFDQoDURDGPLQLVWUDGRUVHHOHWDPEpPDFXPXODUDFRQGLomRSHVVRDOGH
VyFLR1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOL]DomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPkPELWRSHQDOHVWHVSRGHPYLUD
UHVSRQGHU VRPHQWH GH IRUPD VXEMHWLYD LVWR p VHQGR QHFHVViULR DQDOLVDU D FRQGXWD GR DJHQWH
HQYROYLGRQDLQIUDomRDPELHQWDO

3RUILPFDEHPHQFLRQDUTXHDSHVDUGHQmRKDYHUUHIHUrQFLDH[SUHVVDQDOHLVHJXQGRHQWHQGLPHQWR
GDGRXWULQDHMXULVSUXGrQFLDDSUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOQmRHVWiVXMHLWDjSUHVFULomR

1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVUHJXODPHQWDGDSHOR
'HFUHWR)HGHUDOQGLVS}HHPVHXDUWLJRTXHWRGDDomRRXRPLVVmRTXHYLROHDV
UHJUDVMXUtGLFDVGHXVRJR]RSURPRomRSURWHomRHUHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWHpFRQVLGHUDGD
LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD DPELHQWDO $ UHVSRQVDELOLGDGH DGPLQLVWUDWLYD GHFRUUH GH XPD DomR RX
RPLVVmR GR DJHQWH TXH LPSRUWH QD YLRODomR GH TXDOTXHU QRUPD GH SUHVHUYDomR SURWHomR RX
UHJXODPHQWDomRGRPHLRDPELHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDYHULILFDomRGHHIHWLYDRFRUUrQFLDGHGDQR
DPELHQWDO $V VDQo}HV D VHUHP LPSRVWDV FRQWUD HYHQWXDO LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD SRGHP LQFOXLU
DGYHUWrQFLDPXOWDLQXWLOL]DomRGRSURGXWRVXVSHQVmRGHYHQGDHIDEULFDomRGRSURGXWRHPEDUJR
GH REUD RX DWLYLGDGH GHPROLomR GH REUD VXVSHQVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV H FDQFHODPHQWR RX
LQWHUUXSomRGHSDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVSRUEDQFRVHVWDWDLVDOpPGHSURLELomR
GHVHUFRQWUDWDGRSRUHQWHVS~EOLFRV

1DHVIHUDFULPLQDOD/HL)HGHUDOQ /HLGH&ULPHV$PELHQWDLV VXMHLWDDRVVHXVHIHLWRV
TXDOTXHUSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDTXHFRQFRUUHUSDUDDSUiWLFDGHFHUWDVFRQGXWDVFRQVLGHUDGDV
OHVLYDVDRPHLRDPELHQWHVHQGRQHFHVViULDDFRPSURYDomRGHGROR LQWHQomR RXFXOSD QHJOLJrQFLD
LPSUXGrQFLDRXLPSHUtFLD 'HWDOVRUWHSDUDTXHVHMDFRQILJXUDGDDUHVSRQVDELOLGDGHFULPLQDOGD
&RPSDQKLDID]VHQHFHVViULDDFRPSURYDomRGHXPDDomRRXRPLVVmRSRUSDUWHGDPHVPDRX
VXDVVXEVLGLiULDVGHYHQGRDFRQGXWDSUDWLFDGDVHUHQTXDGUDGDHPXPGRVWLSRVSHQDLVSUHYLVWRV
QD/HLQ

$GLFLRQDOPHQWH D /HL Q  SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH
MXUtGLFD UHODWLYDPHQWH j SHVVRD MXUtGLFD FDXVDGRUD GD LQIUDomR DPELHQWDO VHPSUH TXH HVVD IRU
REVWiFXOR DR UHVVDUFLPHQWR GH SUHMXt]RV FDXVDGRV j TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH $V SHQDV
UHVWULWLYDVGHGLUHLWRVGDSHVVRDMXUtGLFDSRUVXDYH]SRGHPVHU L VXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGD
DWLYLGDGH LL  LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR REUD RX DWLYLGDGH H LLL  SURLELomR GH
FRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFREHPFRPRGHOHREWHUVXEVtGLRVVXEYHQo}HVRXGRDo}HV

5HJXODPHQWDomRUHODWLYDj$WLYLGDGH,PRELOLiULD

$ DWXDO UHJXODPHQWDomR LPRELOLiULD YHUVD VREUH DV DWLYLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H GH
ORWHDPHQWRV]RQDVGHUHVWULo}HVHTXHVW}HVDPELHQWDLV2&yGLJR&LYLOUHJHRVQHJyFLRVMXUtGLFRVGH
FRPSUDHYHQGD DUWVHVHJXLQWHV RVFRQWUDWRVGHFRQVWUXomR DUWHVHJXLQWHV DDTXLVLomR
GDSURSULHGDGHLPyYHO DUWVHVHJXLQWHV RVFRQGRPtQLRVHGLOtFLRV DUWVHVHJXLQWHV HQWUH
RXWURVWHPDVSHUWLQHQWHVjVDWLYLGDGHVGHGHVHQYROYLPHQWRLPRELOLiULR$DOLHQDomRGHEHQVLPyYHLV
EHPFRPRDFRQVWLWXLomRWUDQVIHUrQFLDPRGLILFDomRRXUHQ~QFLDGHGLUHLWRVUHDLVVREUHLPyYHLVGHYDORU
VXSHULRUDWULQWDYH]HVRPDLRUVDOiULRPtQLPRYLJHQWHQR3DtVGHYHPREVHUYDUDIRUPDGHHVFULWXUD
S~EOLFD H[FHWR QRV FDVRV GH RSHUDomR HQYROYHQGRR6LVWHPD )LQDQFHLUR ,PRELOLDULRHR6LVWHPD
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)LQDQFHLURGH+DELWDomRGHQWUHRXWURVSUHYLVWRVHPOHL&DGDXPDGHVWDVWUDQVDo}HVGHYHDLQGDVHU
UHJLVWUDGDMXQWRDRFDUWyULRGRUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWH

'HWHUPLQDGDV GLVSRVLo}HV HVSHFtILFDV GD /HL Q  GH  GH VHWHPEUR GH  &yGLJR GH
'HIHVD GR &RQVXPLGRU  SRGHP D GHSHQGHU GR FDVR LJXDOPHQWH DSOLFDUVH jV QHJRFLDo}HV GH
FRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDV

$OpPGDOHJLVODomRIHGHUDODOHJLVODomRPXQLFLSDOHDHVWDGXDOGHYHPVHUREVHUYDGDVQDVDWLYLGDGHV
LPRELOLiULDVHVSHFLDOPHQWHSRURFDVLmRGDDTXLVLomRGHWHUUHQRVHDSURYDomRGHSURMHWRVWDLVFRPR
SODQRVGLUHWRUHVOHLVGHSDUFHODPHQWRXVRHRFXSDomRGRVRORFyGLJRVGHREUDVHOHLVGHSURWHomR
DPELHQWDO

$SROtWLFDGHGHVHQYROYLPHQWRXUEDQRpGHFRPSHWrQFLDPXQLFLSDOQRVWHUPRVGRVDUWLJRVH
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDORVTXDLVVmRUHJXODPHQWDGRVSHOD/HLQ GH  GH MXOKR GH 
(VWDWXWRGD&LGDGH 

2V PXQLFtSLRV FRP PDLV GH YLQWH PLO KDELWDQWHV DVVLP FRPR DTXHOHV LQWHJUDQWHV GH UHJL}HV
PHWURSROLWDQDVHDJORPHUDo}HVXUEDQDVHQWUHRXWUDVKLSyWHVHVGHYHPREULJDWRULDPHQWHSRVVXLU
XPSODQRGLUHWRUSDUDDSROtWLFDGHGHVHQYROYLPHQWRHH[SDQVmRXUEDQDGRPXQLFtSLRDSURYDGRSRU
OHLPXQLFLSDOHUHYLVWRDFDGDSHUtRGRGHGH]DQRV2SODQRGLUHWRUFRQVWLWXLLQVWUXPHQWRRULHQWDGRU
GRV SURFHVVRV GH WUDQVIRUPDomR GR HVSDoR XUEDQR H GH VXD HVWUXWXUD WHUULWRULDO VHUYLQGR GH
UHIHUrQFLDSDUDDDomRGHWRGRVRVDJHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRVTXHDWXDPQRPXQLFtSLR'HVWDIRUPD
HVWDEHOHFHRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHGLUHWUL]HVJHUDLVGDHVWUXWXUDXUEDQDRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HV
SRUiUHDVGLIHUHQFLDGDVGHSODQHMDPHQWRHRVLQVWUXPHQWRVSDUDDVXDLPSODQWDomR

2V SODQRV GLUHWRUHV SRVVXHP LPSDFWR GLUHWR QDV DWLYLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H GH
GHVHQYROYLPHQWRXUEDQR

$VSUHIHLWXUDVGRVPXQLFtSLRVHPTXHVHORFDOL]DPRVLPyYHLVGHYHUmRHPLWLUDXWRUL]Do}HVSDUDLQtFLR
GDVREUDVHFHUWLILFDGRVGHFRQFOXVmRGHREUD KDELWHVH 

5HJXODPHQWDomRUHODWLYDjSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRV

$VOHLVVREUHSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVWrPHYROXtGRQRV~OWLPRVDQRVGHPRGRDHVWDEHOHFHU
UHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRVGDGRVSHVVRDLV LQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVDLQGLYtGXRV SRGHP
VHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV

2VGLUHLWRVjLQWLPLGDGHHjYLGDSULYDGDVmRJHQHULFDPHQWHDVVHJXUDGRVSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
%UDVLOHLUD H SHOR &yGLJR &LYLO PDV QD DXVrQFLD GH UHJUDV PDLV HVSHFtILFDV VREUH R WHPD D
OHJLWLPLGDGHGDVSUiWLFDVHQYROYHQGRRXVRGH'DGRV3HVVRDLVIRLKLVWRULFDPHQWHDYDOLDGDGHIRUPD
FDVXtVWLFD SHOR MXGLFLiULR 2 &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU QD GpFDGD GH  SURFXURX WUD]HU
FRQWRUQRVPDLVREMHWLYRVSDUDDDEHUWXUDGHEDQFRVGHGDGRVGHFRQVXPLGRUHVHFDGDVWURGHPDXV
SDJDGRUHV&RPDHYROXomRGDWHFQRORJLDGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRVD/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR
/HLQ DSURYDGDHPWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRHVWDEHOHFHUUHJUDVHVSHFtILFDV
SDUDDFULDomRGHEDQFRVGHGDGRVGHERQVSDJDGRUHV$/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYRIRLUHFHQWHPHQWH
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DOWHUDGDHPDEULOGHSDUDGHWHUPLQDUDDGHVmRDXWRPiWLFDGHLQGLYtGXRVDRVEDQFRVGHGDGRV
GRVLVWHPDGR&DGDVWUR3RVLWLYRFRPRSomRGHVROLFLWDUVXDH[FOXVmR20DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HL
Q DSURYDGRHPWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRUHJXODURXVRHWUDWDPHQWRGHGDGRV
FROHWDGRVSRUPHLRGDLQWHUQHW

$VVLPDWpDJRVWRGHTXDQGRIRLDSURYDGDD/*3'DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRXVRGHGDGRV
SHVVRDLVHUDPUHJXODGDVSRUDOJXPDVQRUPDVHVSDUVDVHVHWRULDLVDSHQDVeLPSRUWDQWHGHVWDFDU
TXHDSyVYRWDomRGR6HQDGR)HGHUDOQRGLDGHDJRVWRGHRWUHFKRGD0HGLGD3URYLVyULD
QTXHDGLDYDDHQWUDGDHPYLJRUGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /*3' SDUDRGLDGH
PDLRGHIRLFRQVLGHUDGRFRPRQmRHVFULWR'HVVDIRUPDDSyVVDQomRSUHVLGHQFLDOGRVGHPDLV
GLVSRVLWLYRVGD03QD/*3'HQWURXHPYLJRUHPGHVHWHPEURGH

$ /*3' WURX[H XP VLVWHPD GH UHJUDV QRYR FRP UHODomR DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV PDLV
FRPSOHWRHGHDSOLFDomRWUDQVYHUVDODIHWDQGRWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDLQFOXLQGRDVHPSUHVDV
TXHWUDWDPXPPDLRUYROXPHGHGDGRVSHVVRDLV5HIHULGDOHLWHPFRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWH
GH PDLRU FRQWUROH GRV LQGLYtGXRV VREUH RV VHXV GDGRV H GH PDLRUHV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD DV
RUJDQL]Do}HVTXHWUDWDPWDLVLQIRUPDo}HVWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDV

$/*3'WHPXPDDPSODJDPDGHDSOLFDo}HVHVHHVWHQGHDSHVVRDVItVLFDVHHQWLGDGHVS~EOLFDVH
SULYDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR SDtV RQGH HVWmR VHGLDGDV RX RQGH RV GDGRV VmR KRVSHGDGRV
GHVGHTXH L RSURFHVVDPHQWRGHGDGRVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRV
GHVWLQDVHDRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRV
QR%UDVLORX LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWmRORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRV
SHVVRDLVVmRFROHWDGRV$/*3'VHUiDSOLFDGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDLQG~VWULDRXQHJyFLRDROLGDU
FRPGDGRVSHVVRDLVHQmRHVWiUHVWULWRDDWLYLGDGHVGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRVUHDOL]DGDVDWUDYpV
GHPtGLDGLJLWDOHRXQDLQWHUQHW

$OpPGLVVRD/HLFULRXD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRVRX$13'TXH
WHUi SRGHUHV H UHVSRQVDELOLGDGHV DQiORJDV jV DXWRULGDGHV HXURSHLDV GH SURWHomR GH GDGRV
H[HUFHQGR XP WULSOR SDSHO GH L  LQYHVWLJDomR FRPSUHHQGHQGR R SRGHU GH HPLWLU QRUPDV H
SURFHGLPHQWRVGHOLEHUDUVREUHDLQWHUSUHWDomRGD/*3'HVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHVH
SURFHVVDGRUHV LL  H[HFXomR QRV FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL SRU PHLR GH SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYR H LLL  HGXFDomR FRP D UHVSRQVDELOLGDGH GH GLVVHPLQDU LQIRUPDo}HV H IRPHQWDU R
FRQKHFLPHQWRGD/*3'HPHGLGDVGHVHJXUDQoDSURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRVTXH
IDFLOLWHPRFRQWUROHGHGDGRVHHODERUDQGRHVWXGRVVREUHSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUDD
SURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUHRXWURV$$13'WHPDVVHJXUDGDLQGHSHQGrQFLD
WpFQLFDHPERUDHVWHMDVXERUGLQDGDj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD

&DEHUHVVDOWDUQRHQWDQWRTXHQmRKRXYHDOWHUDomRQRVSUD]RVGHDSOLFDomRGDVVDQo}HV$VVLP
SRU IRUoD GD /HL Q  DV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV GHFRUUHQWHV GR GHVFXPSULPHQWR GD
/*3'VRPHQWHVHUmRDSOLFiYHLVDSDUWLUGRGLDGHDJRVWRGH

$&RPSDQKLDHVWiHQYLGDQGRHVIRUoRVSDUDVHDGHTXDUjVQRYDVGLVSRVLo}HVHREULJDo}HVGD/*3'
HQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDFRQWDFRPXPDFRQVXOWRULDH[WHUQDSDUDDFHVVRUiODFRP
RSURMHWRGHDGHTXDomRjOHL1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDVHSUHRFXSDFRPDVHJXUDQoDGHVHXV



472

PÁGINA: 148 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

GDGRVSRVVXLSROtWLFDGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRDOpPGHFDPDGDVGHSURWHomRGHUHGHHfirewall
SROtWLFDGHbackupHUHFXSHUDomRGHGDGRVHdata center SULYDGR$OpP GLVVR FHOHEUD WHUPRV GH
FRQILGHQFLDOLGDGH H UHVSRQVDELOLGDGH FRP VHXV FRODERUDGRUHV EHP FRPR SURPRYH FRP HVWHV
WUHLQDPHQWRVGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomR

/RWHDPHQWRV

2 GHVHQYROYLPHQWR GH ORWHDPHQWRV FRQVLVWH QD VXEGLYLVmR GH GHWHUPLQDGD JOHED HP ORWHV
GHVWLQDGRV j HGLILFDomR FRP DEHUWXUD GH QRYDV YLDV GH FLUFXODomR GH ORJUDGRXURV S~EOLFRV RX
SURORQJDPHQWRPRGLILFDomRRXDPSOLDomRGHYLDVMiH[LVWHQWHV REVHUYDGRVRVGHPDLVUHTXLVLWRV
SUHYLVWRVQD/HLQ ³/HL GH 3DUFHODPHQWR GR 6ROR 8UEDQR´ $VXEGLYLVmRGDVJOHEDVH
FULDomR RX PRGLILFDomR GH YLDV GH FLUFXODomR GHSHQGHP GD REWHQomR SUpYLD GH DSURYDo}HV
DXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiVHPLWLGRVSHODVSUHIHLWXUDVORFDLVRQGHVHORFDOL]DPRVORWHDPHQWRV
GHVGH TXH REVHUYDGDV DV UHJUDV GH XVR H RFXSDomR GR VROR HVWDEHOHFLGDV QDV UHVSHFWLYDV OHLV
PXQLFLSDLV$OpPGLVVRXPDYH]DSURYDGRRSURMHWRGRORWHDPHQWRSHODSUHIHLWXUDORFDOHVWHWDPEpP
GHYHUiVHUVXEPHWLGRDUHJLVWURSHUDQWHR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVFRPSHWHQWHHPDWp
GLDVFRQWDGRVGHVXDDSURYDomRVRESHQDGHFDGXFLGDGHV

&RPRLQWXLWRGHQRUPDWL]DUPDWpULDVDPSODPHQWHGHEDWLGDVQRkPELWRGRSRGHUMXGLFLiULRDSDUWLU
GD/HLQGHGHGH]HPEURGHD/HLGH3DUFHODPHQWRGR6ROR8UEDQRSDVVRXD
SUHYHUTXHHPFDVRGHGHVID]LPHQWRGRFRQWUDWRFHOHEUDGRFRPRORWHDGRUPHGLDQWHGLVWUDWRRX
UHVROXomRSRULQDGLPSOHPHQWRDEVROXWRGHREULJDomRGRDGTXLUHQWHHVWHIDUiMXVjUHVWLWXLomRGDV
TXDQWLDVTXHKRXYHUSDJRGLUHWDPHQWHDRORWHDGRUDWXDOL]DGDVFRPEDVHQRtQGLFHFRQWUDWXDOPHQWH
HVWDEHOHFLGR SDUD D FRUUHomR PRQHWiULD GDV SDUFHODV GR SUHoR GR LPyYHO GHODV GHGX]LGDV
FXPXODWLYDPHQWH L RVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVjHYHQWXDOIUXLomRGRLPyYHODWpRHTXLYDOHQWHD
 VHWHQWDHFLQFRFHQWpVLPRVSRUFHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGRGRFRQWUDWRFXMRSUD]RVHUi
FRQWDGRDSDUWLUGDGDWDGDWUDQVPLVVmRGDSRVVHGRLPyYHODRDGTXLUHQWHDWpVXDUHVWLWXLomRDR
ORWHDGRU LL  R PRQWDQWH GHYLGR SRU FOiXVXOD SHQDOH GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXVLYH DUUDV RX
VLQDOOLPLWDGRDXPGHVFRQWRGH GH]SRUFHQWR GRYDORUDWXDOL]DGRGRFRQWUDWR LLL RVHQFDUJRV
PRUDWyULRV UHODWLYRV jV SUHVWDo}HV SDJDV HP DWUDVR SHOR DGTXLUHQWH LY  RV GpELWRV GH LPSRVWRV
VREUHDSURSULHGDGHSUHGLDOHWHUULWRULDOXUEDQDFRQWULEXLo}HVFRQGRPLQLDLVDVVRFLDWLYDVRXRXWUDV
GHLJXDOQDWXUH]DTXHVHMDPDHVWDVHTXLSDUDGDVHWDULIDVYLQFXODGDVDRORWHEHPFRPRWULEXWRV
FXVWDVHHPROXPHQWRVLQFLGHQWHVVREUHDUHVWLWXLomRHRXUHVFLVmRH Y DFRPLVVmRGHFRUUHWDJHP
GHVGHTXHLQWHJUDGDDRSUHoRGRORWH

,QFRUSRUDomR,PRELOLiULD

$LQFRUSRUDomRLPRELOLiULDFRQVLVWHHPDWLYLGDGHH[HUFLGDFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUDFRQVWUXomR
SDUDDOLHQDomRWRWDORXSDUFLDOGHHGLILFDo}HVRXFRQMXQWRGHHGLILFDo}HVFRPSRVWDVGHXQLGDGHV
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}HVFRRUGHQDQGR
HOHYDQGRDWHUPRDLQFRUSRUDomRHUHVSRQVDELOL]DQGRVHFRQIRUPHRFDVRSHODHQWUHJDDFHUWR
SUD]RSUHoRHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVGDVREUDVFRQFOXtGDV
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2GHVHQYROYLPHQWRLPRELOLiULRHQYROYHDH[HFXomRGHFRQWUDWRVGLYHUVRVDQWHVGXUDQWHRFXUVRH
DSyVDFRQFOXVmRGDFRQVWUXomRHGDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDFRQIHULQGRFRPSOH[LGDGHjDWLYLGDGH
GHLQFRUSRUDomR

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 FXVWRV HIHWLYRV VmR VXSRUWDGRV SHOR
LQFRUSRUDGRU RX SHORV DGTXLUHQWHV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR HP FRQWUDWR VHQGR R FRQVWUXWRU
UHPXQHUDGRGHIRUPDIL[DRXSHUFHQWXDO+iDLQGDDPRGDOLGDGHGDFRQVWUXomRDSUHoRIHFKDGR
HPTXHKiXP~QLFRYDORUGHWHUPLQDGRSDUDDDOLHQDomRGDIUDomRLGHDOGRWHUUHQRHDFRQVWUXomR
HRVUHVXOWDGRVGDFRQVWUXomR SRVLWLYRVRXQHJDWLYRV VmRDSURSULDGRVSHORLQFRUSRUDGRU

(QWUHDVSULQFLSDLVREULJDo}HVGRLQFRUSRUDGRULPRELOLiULRGHVWDFDPVH L REWHQomRGHDXWRUL]Do}HV
SHUDQWHDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSDUDDFRQVWUXomRHLPSOHPHQWDomRGRHPSUHHQGLPHQWR LL 
FDSWDomRGHUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDFRQVHFXomRGDLQFRUSRUDomR LLL UHJLVWURGDLQFRUSRUDomR
LPRELOLiULD SHUDQWH R RItFLR GH UHJLVWUR GH LPyYHLV FRPSHWHQWH PHGLDQWH R DUTXLYDPHQWR GD
GRFXPHQWDomRSUHYLVWDQRDUWGD/HLQ LY PHQomRQRVLQVWUXPHQWRVGHSURPHVVD
GH YHQGD ILUPDGRV FRP RV DGTXLUHQWHV GDV XQLGDGHV LPRELOLiULDV DR Q~PHUR GH UHJLVWUR GD
LQFRUSRUDomRH Y DVVLQDWXUDGHHVFULWXUDGHILQLWLYDGHYHQGDGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDV

&RPRPHQFLRQDGRD/HLGH3DUFHODPHQWRGR6ROR8UEDQRSUHYrTXHHPFDVRGHGHVID]LPHQWRGR
FRQWUDWRFHOHEUDGRFRPRLQFRUSRUDGRUPHGLDQWHGLVWUDWRRXUHVROXomRSRULQDGLPSOHPHQWRDEVROXWR
GHREULJDomRGRDGTXLUHQWHHVWHIDUiMXVjUHVWLWXLomRGDVTXDQWLDVTXHKRXYHUSDJRGLUHWDPHQWHDR
LQFRUSRUDGRU DWXDOL]DGDV FRP EDVH QR tQGLFH FRQWUDWXDOPHQWH HVWDEHOHFLGR SDUD D FRUUHomR
PRQHWiULD GDV SDUFHODV GR SUHoR GR LPyYHO GHODV GHGX]LGDV FXPXODWLYDPHQWH L  RV YDORUHV
FRUUHVSRQGHQWHVjHYHQWXDOIUXLomRGRLPyYHODWpRHTXLYDOHQWHD FLQTXHQWDFHQWpVLPRVSRU
FHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGRGRFRQWUDWRFXMRSUD]RVHUiFRQWDGRDSDUWLUGDGDWDGDWUDQVPLVVmR
GD SRVVH GR LPyYHO DR DGTXLUHQWH DWp VXD UHVWLWXLomR DR LQFRUSRUDGRU LL  R PRQWDQWH GHYLGR SRU
FOiXVXODSHQDOHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVLQFOXVLYHDUUDVRXVLQDOOLPLWDGRDXPGHVFRQWRGH
GH]SRUFHQWR GRYDORUDWXDOL]DGRGRFRQWUDWR LLL RVHQFDUJRVPRUDWyULRVUHODWLYRVjVSUHVWDo}HV
SDJDVHPDWUDVRSHORDGTXLUHQWH LY RVGpELWRVGHLPSRVWRVVREUHDSURSULHGDGHSUHGLDOHWHUULWRULDO
XUEDQD FRQWULEXLo}HV FRQGRPLQLDLV DVVRFLDWLYDV RX RXWUDV GH LJXDO QDWXUH]D TXH VHMDP D HVWDV
HTXLSDUDGDVHWDULIDVYLQFXODGDVDRORWHEHPFRPRWULEXWRVFXVWDVHHPROXPHQWRVLQFLGHQWHVVREUH
DUHVWLWXLomRHRXUHVFLVmRH Y DFRPLVVmRGHFRUUHWDJHPGHVGHTXHLQWHJUDGDDRSUHoRGRORWH

E
SROtWLFD DPELHQWDO GR HPLVVRU H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

$&RPSDQKLDQmRDGHULXDXPSDGUmRHVSHFtILFR QDFLRQDORXLQWHUQDFLRQDO GHSUiWLFDVDPELHQWDLV
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3DUD PDLRUHV LSQIRUPDo}HV VREUH DV SROtWLFDV DPELHQWDLV GD &RPSDQKLD YHMD R LWHP  GHVVH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

1R%UDVLODWLWXODULGDGHGHPDUFDVVRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR
,13, DXWDUTXLD IHGHUDO UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR GH PDUFDV SDWHQWHV H RXWURV GLUHLWRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDO$SyVRUHJLVWURRWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHURGLUHLWRH[FOXVLYRGHXVRQR
%UDVLOSRUXPSHUtRGRGHDQRVTXHSRGHUiVHUVXFHVVLYDPHQWHSURUURJDGRSRUSHUtRGRVLJXDLV
'XUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR R GHSRVLWDQWH SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGHGDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRV

$WXDOPHQWH D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR p WLWXODU GH GLYHUVDV PDUFDV UHJLVWUDGDV RX HP SURFHVVR GH
UHJLVWURQR%UDVLOMXQWRDR,13,WDLVFRPR³$OSKDYLOOH´³$OSKDYLOOH8UEDQLVPR´³)XQGDomR$OSKDYLOOH´
³&LGDGH $OSKD´ ³$OSKD ,QRYD´ ³$OSKD /DEV´ ³7HUUDV $OSKD´ H ³-DUGLP $OSKD´ DV TXDLV VmR
H[WUHPDPHQWHUHOHYDQWHVSDUDVXDVDWLYLGDGHV$$OSKDYLOOH8UEDQLVPRWDPEpPpWLWXODUGHDOJXQV
QRPHV GH GRPtQLR UHOHYDQWHV DVVRFLDGRV D WDLV PDUFDV H FHOHEUD FRQWUDWRV GH OLFHQFLDPHQWR GH
VRIWZDUHFRPWHUFHLURVSDUDGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDIDYRUYHULILFDULWHP
E
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

(PUHODomRDRVSDtVHVGRVTXDLVRHPLVVRUREWpPUHFHLWDVUHOHYDQWHVLGHQWLILFDU

D
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

7RGDDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDXIHULGDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR
GHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHTXLYDOHQWHD5  PLOK}HV
QHJDWLYRV H5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHVmRSURYHQLHQWHVGRPHUFDGRQDFLRQDO

E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

F
UHFHLWD WRWDO SURYHQLHQWH GH SDtVHV HVWUDQJHLURV H VXD SDUWLFLSDomR QD UHFHLWD OtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

(PUHODomRDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVGLYXOJDGRVQRLWHPLQIRUPDUHPTXHPHGLGDR
HPLVVRUHVWiVXMHLWRjUHJXODomRGHVVHVSDtVHVHGHTXHPRGRWDOVXMHLomRDIHWDRVQHJyFLRV
GRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHJyFLRVQRH[WHULRU
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7.8 - Políticas Socioambientais

7.8 - Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a.

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A Companhia não divulga informações ambientais.
A Companhia, por meio de sua controlada Alphaville Urbanismo, divulga anualmente Relatório
Social da Fundação Alphaville, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
que tem como objetivo estimular o protagonismo social para contribuir com o desenvolvimento de
territórios mais resilientes. Criada em 2000, já realizou mais de 250 projetos, com a participação
direta de mais de 500 mil pessoas em todo o país.
Tal Relatório traz informações sobre a atuação estratégica da Fundação Alphaville, bem como
número total de projetos já realizados e em andamento, além de números relativos à efetividade e
impactos dos projetos
b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

A Alphaville Urbanismo utiliza a metodologia S-ROI (Social Return on Investment) na elaboração de
tais informações, que seguem as seguintes etapas:
1. Marco Zero – Trata-se do início do mapeamento e pressupõe a construção da base de dados do
projeto em questão.
2. Eficiência – Nesta etapa acontece a avaliação dos objetivos específicos de cada iniciativa e dos
processos adotados. Essa fase é realizada periodicamente e possibilita que sejam traçadas ações
para fazer melhorias e potencializar os resultados. Há reuniões avaliativas, bem como são aplicadas
fichas de indicadores sociais com o apoio, inclusive, de participantes e parceiros locais.
3. Eficácia – Os resultados apurados são avaliados sistematicamente, e servem de base para
pareceres gerenciais e estratégicos.
4. Efetividade – Avaliação do impacto do projeto nos participantes e no território a longo prazo. São
medidos os valores social, ambiental e econômico (este a partir da metodologia S-ROI – Social
Return on Investiment).
c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

As informações não são auditadas ou revisadas por entidade independente. A Fundação Alphaville
conta com o apoio de empresas de comunicação e sustentabilidade na elaboração do Relatório.
d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
As informações da Fundação Alphaville, bem como seus Relatórios e demais publicações podem
ser encontradas em: https://fundacaoalphaville.org.br/
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7.9 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDGLYXOJDUQHVWD6HomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.1 - Negócios Extraordinários

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDO QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H TXH QmR WHQKDP VLGR PHQFLRQDGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Desde a constituição da Companhia, não foi celebrado nenhum contrato relevante por ela ou suas
controladas que não fosse diretamente relacionado com suas atividades operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQI5HOHY1HJyFLRVH[WUDRUG
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDIRUDPGHVFULWDVQRV
LWHQVDQWHULRUHV
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVRXWURV
$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmR
FLUFXODQWHTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens abaixo.
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JARDIMALPHA.COM.B 26/02/2021
R

JARDIMALPHAPONTA 05/02/2023
GROSSA.COM.BR

PORTALCLIENTEALP 28/03/2023
HA.COM.BR

TERRASALPHAMOGI. 05/03/2022
COM.BR

TERRASALPHANOVA 05/02/2023
ESPLANADA.COM.BR

TERRASALPHAVILLE. 04/05/2021
COM.BR

VENDAALPHAVILLE.C 16/05/2023
OM.BR

VILASALPHA.COM.BR 22/05/2023

VIVERALPHA.COM.BR 15/06/2023

Marca mista “A
Vigente até 28/07/2025
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840189788

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.
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Marca mista “A
ALPHAVILLE
PLANALTO
CENTRAL” / Classe:
Ncl (11) 37 / Nº
915815370

Marca mista “A
ALPHAVILLE
PLANALTO
CENTRAL” / Classe:
Ncl (11) 42 / Nº
915822288

Marcas

Marcas

Marca mista “A
ALPHAVILLE
PLANALTO
CENTRAL” / Classe:
Ncl (11) 35 / Nº
915815249

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 06/08/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 06/08/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 06/08/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca mista “A
Vigente até 28/07/2025
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
840189788

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 05/09/2027
Marca mista “'a
terrasalphaville RIO
DOCE” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 909026505

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca mista “'a
Vigente até 05/09/2027
terrasalphaville RIO
DOCE” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 909026360

Marca mista “'a
Vigente até 05/09/2027
terrasalphaville RIO
DOCE” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 909026165

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Marca mista “'A
Vigente até 28/07/2025
TERRAS ALPHAVILLE
ANÁPOLIS” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840189699

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

489

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 09/01/2028
“'ALPHA
AMBIENTAL” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
910059705

Vigente até 09/01/2028
Marca Nominativa
“'ALPHA
AMBIENTAL” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
910059861

Vigente até 09/01/2028
Marca Nominativa
“'ALPHA
AMBIENTAL” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
910060193

Vigente até 19/09/2027
Marca Nominativa
“'ALPHA
DESENVOLVIMENTO
URBANO” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 908990758

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

490

Marca Nominativa
Vigente até 19/06/2028
“'ALPHA RUN” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
911118373

Marca Nominativa
Vigente até 22/08/2027
“'ALPHA
URBANISMO” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
908984529

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 05/06/2028
Marca Nominativa
“'ALPHA RUN” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
911118241

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 19/06/2028
“'ALPHA
DESENVOLVIMENTO
URBANO” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 908984740

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

491

Marca mista “'ALPHA
VILLE” / Classe: Ncl
40/10 / Nº 820851639

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca mista “A
Vigente até 28/07/2025
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
840189788

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca mista “'ALPHA
Vigente até 24/04/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
VILLE” / Classe: Ncl (7)
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
37 / Nº '820851620
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Vigente até 27/01/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 10/07/2028
“'ALPHA
URBANISMO” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
908969112

Marcas

Duração

Descrição do ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

492

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 06/02/2028
Marca mista
“'ALPHABOOK” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
840679238

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca mista
Vigente até 09/08/2026
“'ALPHABOOK” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
840679254

Marca mista
Vigente até 09/08/2026
“'ALPHABOOK” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
840679246

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Marca mista
Vigente até 06/02/2028
“'ALPHABOOK” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
840679220

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

493

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 05/09/2027
Marca nominativa
“'ALPHALIFE” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
909007950

Marcas

Vigente até 20/05/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
“'ALPHAKIDS” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826360416

Marcas

Vigente até 20/05/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca nominativa
Vigente até 05/09/2027
“'ALPHALIFE” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
909007870

Marca nominativa
“'ALPHAKIDS” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
826360408

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca mista
“'ALPHAMONEY” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
830253807

Marca mista
“'ALPHAMONEY” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
'830253815

Marcas

Vigente até 20/03/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 13/03/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 21/11/2027
Marca nominativa
“'ALPHALIFE” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
909014841

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 21/11/2027
“'ALPHALIFE” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
909014698

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“'ALPHAVENDAS” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
831088583

Marca Nominativa
“'ALPHAVENDAS” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
831088591

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 09/06/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 09/06/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 10/07/2028
“ALPHAURBANISMO” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
909251657

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 19/06/2028
“ALPHAURBANISMO” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
909267987

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca mista
“'ALPHAVILLE” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
830008837

Marcas

Marca mista
“'ALPHAVILLE” /
Classe: Ncl 40/10 / Nº
811357198

Marcas

Marca Nominativa
“'ALPHAVILLE” /
Classe: Ncl '37/20.40/
Nº 006349137

Marca Nominativa
“'ALPHAVILLE” /
Classe: Ncl 40 10 / Nº
812698657

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 08/05/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 10/06/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 07/01/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 05/01/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca nominativa
“'ALPHAVILLE ALTO
DO PAIVA” / Classe:
Ncl (10) 35/ Nº
909338035

Marcas

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE ALTO
DO PAIVA” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
909316716

Marcas

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE ALTO
DO PAIVA” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
909316864

Marca mista
“'ALPHAVILLE” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
830008845

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 08/05/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ANÁPOLIS” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
'840641397

Marcas

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ANÁPOLIS” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840641354

Marcas

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ANÁPOLIS” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
'840641370

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE ALTO
DO PAIVA” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
909328595

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Vigente até 26/07/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 26/07/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 26/07/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 03/07/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ARACAJU” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
826228313

Marcas

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ARAÇAGY” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
829894772

Marcas

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ARACAJU” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
826228305

Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
ARAÇAGY” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
829894764

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 04/01/2031 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 04/01/2031 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 17/04/2028
“''ALPHAVILLE
ARAÇATUBA” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
840545991

Vigente até 17/04/2028
Marca nominativa
“''ALPHAVILLE
ARAÇATUBA” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
840546009

Vigente até 21/05/2029
Marca nominativa
“''ALPHAVILLE
ARAÇATUBA” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
840545983

Marcas

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 27/03/2028
“''ALPHAVILLE
ARAÇATUBA” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
840546017

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca mista
Vigente até 20/03/2022
“'ALPHAVILLE BARRA
DA TIJUCA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
830253823

Vigente até 20/03/2022
Marca mista
“'ALPHAVILLE BARRA
DA TIJUCA” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
830253831

Vigente até 24/04/2027
Marca nominativa
“'ALPHAVILLE BARRA
DA TIJUCA” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
824375033

Vigente até 24/04/2027
Marca nominativa
“'ALPHAVILLE BARRA
DA TIJUCA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
824764668

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

502

Marca nominativa
Vigente até 12/04/2026
“'ALPHAVILLE
BAURU” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 840546068

Marca nominativa
Vigente até 21/05/2029
“'ALPHAVILLE
BAURU” / Classe: Ncl
(10) 35 / Nº 840546076

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 12/04/2026
Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
BAURU” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 840546050

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 12/04/2026
“'ALPHAVILLE
BAURU” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 840546041

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca nominativa
“'ALPHAVILLE
BELEM” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 826228364

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 27/09/2026
“'ALPHAVILLE
BAYEUX” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 907079300

Marca nominativa
Vigente até 27/09/2026
“'ALPHAVILLE
BAYEUX” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 907079261

Marcas

Marcas

Marca nominativa
Vigente até 20/09/2026
“'ALPHAVILLE
BAYEUX” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 907079350

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca nominativa
Vigente até 14/02/2028
“ALPHAVILLE BIKE
TOUR” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 910300127

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 20/02/2028
“ALPHAVILLE BIKE
TOUR” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 910311412

Vigente até 27/02/2028
Marca nominativa
“ALPHAVILLE BIKE
TOUR” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 910311358

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
BELEM” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826228372

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca mista
“ALPHAVILLE
CAMPINA GRANDE” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
831098678

Marcas

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
BRASILIA” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
824375025

Marcas

Marca mista
“ALPHAVILLE
CAMPINA GRANDE” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
831098597

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
BRASILIA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
824860314

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Versão : 1

PÁGINA: 181 de 415

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 14/06/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 02/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca nominativa
Vigente até 17/07/2027
“ALPHAVILLE CAMPO
GRANDE” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 825911273

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 16/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CAMPINAS” / Classe:
Ncl (8) 42 Nº
826749097

Marcas

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 19/12/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca nominativa
Vigente até 17/07/2027
“ALPHAVILLE CAMPO
GRANDE” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 825911265

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CAMPINAS” / Classe:
Ncl 40/10 / Nº
821754998

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca nominativa
Vigente até 07/02/2027
“ALPHAVILLE
CAMPOS DOS
GOYTACAZES” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
907955967

Marca nominativa
Vigente até 29/05/2028
“ALPHAVILLE
CAMPOS DOS
GOYTACAZES” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
907955681

Marcas

Marca nominativa
Vigente até 07/02/2027
“ALPHAVILLE
CAMPOS DOS
GOYTACAZES” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
907955894

Marcas

Marcas

Vigente até 31/01/2027
Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CAMPOS DOS
GOYTACAZES” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
907955789

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CASAS” / Classe: Ncl
(9) 42 / Nº 902435760

Marcas

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CARUARU” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
831098694

Marcas

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CASAS” / Classe: Ncl
(9) 36 / Nº 902435671

Marca nominativa
“ALPHAVILLE
CARUARU” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
831098619

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 05/02/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 05/02/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CASTELLO” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
840350600

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CASTELLO” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
840350627

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CASTELLO” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840350635

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CASTELLO” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840350619

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 10/11/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 21/05/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 10/11/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 10/11/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca Nominativa
Vigente até 20/09/2026
“ALPHAVILLE CEARÁ
RESIDENCIAIS” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
907106285

Marca Nominativa
Vigente até 27/09/2026
“ALPHAVILLE CEARÁ
RESIDENCIAIS” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
907106889

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 04/01/2031
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE CAXIAS
DO SUL” / Classe: Ncl
(9) 42 / Nº 829894799

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 04/01/2031
“ALPHAVILLE CAXIAS
DO SUL” / Classe: Ncl
(9) 36 / Nº 829894780

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CONDE” / Classe: Ncl
40/10 / Nº 821754980

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CONDE” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826749100

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 16/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 19/12/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 02/05/2028
“ALPHAVILLE CEARÁ
RESIDENCIAIS” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
907100767

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 18/10/2026
“ALPHAVILLE CEARÁ
RESIDENCIAIS” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
907100503

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 20/12/2026
“ALPHAVILLE
COORDENAÇÃO
IMOBILIÁRIA” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
907560440

Vigente até 17/01/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
COORDENAÇÃO
IMOBILIÁRIA” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
907611940

Vigente até 17/01/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
COORDENAÇÃO
IMOBILIÁRIA” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
907612334

Vigente até 10/09/2029
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
COORDENAÇÃO
IMOBILIÁRIA” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
907560377

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CUIABÁ” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 825488044

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
CUIABÁ” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 825488095

Marcas

Versão : 1

PÁGINA: 189 de 415

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 02/10/2027
“ALPHAVILLE COTIA” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826589472

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 02/10/2027
“ALPHAVILLE COTIA” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
826589464

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE FEIRA
DE SANTANA” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
904360342

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
EUSÉBIO” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
825911249

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
EUSÉBIO” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
825911257

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE D
PEDRO” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826749119

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Vigente até 10/03/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 17/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Versão : 1
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 17/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 30/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca Nominativa
Vigente até 26/07/2026
“ALPHAVILLE FEIRA
DE SANTANA” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
840641273

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
FLAMBOYANT” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826749127

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 16/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 17/09/2029
“ALPHAVILLE FEIRA
DE SANTANA” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
840641249

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 10/03/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE FEIRA
DE SANTANA” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
904360423

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 24/04/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
FORTALEZA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
824572688

Marcas

Vigente até 02/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
FLORIANOPOLIS” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
824860292

Marcas

Vigente até 24/04/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 17/04/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
FORTALEZA” / Classe:
Ncl (7) 36 / Nº
823978907

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
FLORIANOPOLIS” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
824454014

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 04/01/2021
“ALPHAVILLE GOLF” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
829894802

Marcas
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 27/01/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 04/01/2021
“ALPHAVILLE GOLF” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
829894810

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRACIOSA” / Classe:
Ncl 40/10 / Nº
821030388

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 15/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GENIPABU” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
826228275

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRAMADO” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
824217357

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRACIOSA 2” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
824454006

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRACIOSA 2” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
825039479

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRACIOSA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
826749135

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Vigente até 17/04/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 03/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 24/04/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 16/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Marca Nominativa
Vigente até 01/02/2021
“ALPHAVILLE
GRANJA CAROLINA” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
829938400

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRANJA VIANNA” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
826228240

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 01/02/2021
“ALPHAVILLE
GRANJA CAROLINA” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
829938419

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 24/04/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRAMADO” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
824764676

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Versão : 1
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 17/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 15/03/2021
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GUARATIBA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
830029940

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 17/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRAVATAÍ” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
825911206

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRAVATAÍ” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
825911214

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
GRANJA VIANNA” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826228259

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 12/04/2026
Marca Nominativa
‘ALPHAVILLE ITU” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
840545975

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 12/04/2026
‘ALPHAVILLE ITU” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
840545959

Marca Nominativa
Vigente até 12/04/2026
‘ALPHAVILLE ITU” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
840545940

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 15/03/2021
“ALPHAVILLE
GUARATIBA” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
830029958

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
Vigente até 10/03/2025
“ALPHAVILLE
JARDINS” / Classe: Ncl
(9) 42 / Nº 904340295

Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE JOÃO
PESSOA” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 826228283

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 09/01/2028
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
JACUHY” / Classe: Ncl
(9) 42 / Nº 831098716

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 21/05/2029
‘ALPHAVILLE ITU” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
840545932

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
Vigente até 17/07/2027
“ALPHAVILLE JUIZ DE
FORA” / Classe: Ncl (8)
36 / Nº 825911230

Marca Nominativa
Vigente até 26/09/2027
“ALPHAVILLE
JUNDIAÍ” / Classe: Ncl
(10) 35 / Nº 909231567

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 17/07/2027
“ALPHAVILLE JUIZ DE
FORA” / Classe: Ncl (8)
42 / Nº 825911222

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE JOÃO
PESSOA” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826228291

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE LIFE” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
902035061

Versão : 1
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 04/09/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 20/05/2028
“ALPHAVILLE
JUNDIAÍ” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº '826360424

Marca Nominativa
Vigente até 13/05/2028
“ALPHAVILLE
JUNDIAÍ” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826360432

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 26/09/2027
“ALPHAVILLE
JUNDIAÍ” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 909231656

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840641311

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840641257

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
840641290

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE LIFE” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
902035398

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 26/07/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 26/07/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 26/07/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 04/09/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LONDRINA” / Classe:
Ncl (7) 36 / Nº
822791110

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LITORAL NORTE” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
825488036

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LITORAL NORTE” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
825488087

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
840641265

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Vigente até 10/10/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Versão : 1
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 31/12/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE
MANAUS” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 826228380

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
MARINGA” / Classe:
Ncl (7) 36 / Nº
823133737

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 13/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE
MANAUS” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826228399

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 23/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
LONDRINA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
826749151

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
Vigente até 21/07/2025
“ALPHAVILLE MINAS
GERAIS” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 004996875

Marcas
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 15/02/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 21/07/2025
“ALPHAVILLE MINAS
GERAIS” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 904997260

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
MOSSORÓ” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
829986359

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 23/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
MARINGA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
826749160

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Vigente até 16/08/2021
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE NOVA
ESPLANADA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
829968849

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
NATAL” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 825488052

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 15/02/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
NATAL” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 825488109

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
MOSSORÓ” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
829986367

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca mista
Vigente até 22/05/2022
“ALPHAVILLE NOVA
ESPLANADA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
830003754

Marca Nominativa
Vigente até 28/11/2027
‘ALPHAVILLE
PALMAS” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 909730091

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 22/05/2022
Marca mista
“ALPHAVILLE NOVA
ESPLANADA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
830003746

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 15/05/2022
“ALPHAVILLE NOVA
ESPLANADA” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
829965785

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PELOTAS” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840350597

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PELOTAS” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
840359519

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 17/11/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 10/11/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 05/12/2027
‘ALPHAVILLE
PALMAS” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 909781133

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 28/11/2027
‘ALPHAVILLE
PALMAS” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 909759243

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PERNAMBUCO” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
831088567

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PELOTAS” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
840350589

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PERNAMBUCO” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
831088575

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PELOTAS” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840371934

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 09/01/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 21/05/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 01/12/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

533

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 09/05/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PIRACICABA” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
828814872

Marcas
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 02/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PINHEIROS” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
825164575

Marcas

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 02/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 25/08/2029
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PIRACICABA” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
828814864

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
PINHEIROS” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
825164567

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
Vigente até 05/06/2028
“ALPHAVILLE PORTO
ALEGRE” / Classe: Ncl
(10) 35 / Nº 911127321

Marca Nominativa
Vigente até 05/06/2028
“ALPHAVILLE PORTO
ALEGRE” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 911127534

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 17/04/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE PORTO
ALEGRE” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 824657888

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 17/04/2027
“ALPHAVILLE PORTO
ALEGRE” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 824217365

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

PÁGINA: 210 de 415

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RECIFE” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 825911281

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RECIFE” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 825911290

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 17/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 17/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 26/05/2025
“ALPHAVILLE PORTO
VELHO” / Classe: Ncl
(9) 42 / Nº '831098686

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 26/05/2025
“ALPHAVILLE PORTO
VELHO” / Classe: Ncl
(9) 36 / Nº 831098600

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RESERVA COTIA” /
Classe: Ncl (9) 42 / Nº
829938389

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RESERVA COTIA” /
Classe: Ncl (9) 36 / Nº
'829938397

Marcas

Marcas

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 01/02/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 01/02/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Marca Nominativa
Vigente até 01/02/2021
“ALPHAVILLE RECIFE
DUAS UNAS” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
829963901

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 01/02/2021
“ALPHAVILLE RECIFE
DUAS UNAS” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
829963898

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RIBEIRÃO PRETO” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826749178

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RESERVA SANTA
CLARA” / Classe: Ncl
(9) 36 / Nº 830139931

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RIBEIRÃO PRETO” /
Classe: Ncl (7) 36 / Nº
822796074

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
RESERVA SANTA
CLARA” / Classe: Ncl
(9) 42 / Nº 830139940

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 10/10/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 16/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 22/10/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 29/11/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE RIO DE
JANEIRO” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 826228356

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE RIO
DAS OSTRAS” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826228429

Marcas

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE RIO DE
JANEIRO” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 826228348

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE RIO
DAS OSTRAS” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
826228232

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
Vigente até 02/05/2028
“ALPHAVILLE RUN” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
910894809

Marca Nominativa
Vigente até 06/08/2029
“ALPHAVILLE RUN” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
910581649

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 02/05/2028
“ALPHAVILLE RUN” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
910894701

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 03/04/2028
“ALPHAVILLE RUN” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
910675562

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SALVADOR 2” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
826228224

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SALVADOR” / Classe:
Ncl (8) 42 / Nº
826749186

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SALVADOR 2” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
826228216

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SALVADOR” / Classe:
Ncl 40/10 / Nº
821030396

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 17/11/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 16/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 09/06/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 08/08/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SANT´ANNA” / Classe:
Ncl (8) 36 / Nº
824314409

Vigente até 22/05/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
825488060

Vigente até 22/05/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS” /
Classe: Ncl (8) 42 / Nº
825488117

Marcas

Marcas

Marcas

Vigente até 28/06/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SALVADOR II” /
Classe: Ncl (8) 36 / Nº
827299087

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE SÃO
LUIZ” / Classe: Ncl (8)
42 / Nº 826228410

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE SÃO
LUIS” / Classe: Ncl (9)
42 / Nº 830188339

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE SÃO
LUIZ” / Classe: Ncl (8)
36 / Nº 826228402

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE SÃO
LUIS” / Classe: Ncl (9)
36 / Nº 830188320

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 14/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Versão : 1

PÁGINA: 218 de 415

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 20/03/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 20/03/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SERGIPE” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
911133321

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SERGIPE” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840189745

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SERGIPE” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
911133429

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
SERGIPE” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840189753

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 07/01/2030 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 28/07/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 21/07/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
TERESINA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
830026290

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
TERESINA” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
830026304

Marcas

Marcas

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 10/06/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 15/03/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE
SOROCABA” / Classe:
Ncl (9) 42 / Nº
826228330

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 14/08/2027
“ALPHAVILLE
SOROCABA” / Classe:
Ncl (9) 36 / Nº
826228321

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

545

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 24/01/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
UBERLÂNDIA” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
907885527

Marcas
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 07/01/2030 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
TERESINA” / Classe:
Ncl (10) 35 / Nº
911133461

Marcas

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 24/01/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
UBERLÂNDIA” /
Classe: Ncl (10) 36 / Nº
907885330

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
TERESINA” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
911133720

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
Vigente até 22/05/2027
“ALPHAVILLE
VITÓRIA” / Classe: Ncl
(8) 36 / Nº 825488079

Marca Nominativa
Vigente até 22/05/2027
“ALPHAVILLE
VITÓRIA” / Classe: Ncl
(8) 42 / Nº 825488125

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 31/01/2027
Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
UBERLÂNDIA” /
Classe: Ncl (10) 37 / Nº
'907900070

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 24/01/2027
“ALPHAVILLE
UBERLÂNDIA” /
Classe: Ncl (10) 42 / Nº
907900186

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
Vigente até 17/04/2028
“ALPHAVILLE
VOTORANTIM” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
840702442

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 06/09/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 06/09/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE VOLTA
REDONDA” / Classe:
Ncl (10) 37 / Nº
840707240

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 06/09/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE VOLTA
REDONDA” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840707258

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE VOLTA
REDONDA” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840707215

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 04/01/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 13/10/2025
Marca Nominativa
“'BAIRRO
PLANEJADO” / Classe:
Ncl(10) 35/ Nº
'840267657

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 04/01/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“'ALPHAVILLE
WEEKEND” / Classe:
Ncl(9) 36/ Nº
'829855629

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 17/04/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“'ALPHAVILLE
WEEKEND” / Classe:
Ncl(9) 42/ Nº
'829855645

Marca Nominativa
“ALPHAVILLE
VOTORANTIM” /
Classe: Ncl Ncl(9) 36/
Nº 902023225

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
“CIDADE ALPHA
PLANALTO
CENTRAL” / Classe:
Ncl (11) 35/ Nº
915822563

Marcas

Marca Nominativa
“'CIDADE ALPHA” /
Classe: Ncl(10) 35/ Nº
'909241295

Marcas

Marca Nominativa
“'CIDADE ALPHA” /
Classe: Ncl(10) 42/ Nº
''909242933

Marca Nominativa
“'CIDADE ALPHA” /
Classe: Ncl(10) 37/ Nº
'909242798

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 06/08/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 19/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 17/10/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Duração
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Vigente até 10/03/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“'DNALPHA” / Classe:
Ncl(8) 36 / Nº
827225520

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 06/08/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“CIDADE ALPHA
PLANALTO
CENTRAL” / Classe:
Ncl (11) 42/ Nº
915823152

Marcas

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 06/08/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 17/04/2028
“'CONCEITO A” /
Classe: Ncl (10) 35 / Nº
'829993045

Marca Nominativa
“CIDADE ALPHA
PLANALTO
CENTRAL” / Classe:
Ncl (11) 37/ Nº
915822970

Marcas

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
Vigente até 26/05/2025
“'ENTRE EM ALPHA” /
Classe: Ncl(8) 42 / Nº
825039487

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca Nominativa
Vigente até 24/04/2027
“'ENTRE EM ALPHA” /
Classe: Ncl(8) 36 / Nº
824722434

Marca Nominativa
Vigente até 22/05/2027
“'ENTRE EM ALPHA” /
Classe: Ncl(8) 37 / Nº
825076161

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 20/11/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“'DNALPHA” / Classe:
Ncl(8) 42 / Nº
827225539

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Figurativa
“'FIGURATIVA” /
Classe: Ncl(7) 36 / Nº
822477483

Marca Figurativa
“'FIGURATIVA” /
Classe: Ncl(7) 37 / Nº
'822477491

Marcas

Marcas

Marca Figurativa
“'FIGURATIVA” /
Classe: Ncl(7) 36 / Nº
822477467

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 13/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Vigente até 13/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 13/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 02/01/2028
“'ENTRE EM ALPHA” /
Classe: Ncl(8) 35 / Nº
825085683

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 04/01/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Marca Nominativa
“HOLLIDAY” / Classe:
Ncl(9) 42 / Nº
829855653

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 07/07/2029
Marca Nominativa
“'FUNDAÇÃO
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl(8) 42 / Nº
824572696

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 20/01/2029
Marca Nominativa
“'FUNDAÇÃO
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl(7) 36 / Nº
823978915

Vigente até 13/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Marca Figurativa
“'FIGURATIVA” /
Classe: Ncl(7) 37 / Nº
822477475

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Nominativa
Vigente até 09/01/2028
“JardimAlpha” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
909435901

Marca Nominativa
Vigente até 21/07/2025
“NÚCLEO URBANO” /
Classe: Ncl(10) 36 / Nº
904991652

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 07/11/2027
Marca Nominativa
“JardimAlpha” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
909530165

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
Vigente até 07/11/2027
“JardimAlpha” / Classe:
Ncl(10) 35 / Nº
909442959

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
Vigente até 10/03/2025
“PÁTEO
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl(9) 42 / Nº
904377075

Marca Mista
Vigente até 30/12/2024
“'RESERVA
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl(9) 36 / Nº
831145676

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 10/03/2025
“PÁTEO
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl(9) 36 / Nº
904373991

Marcas

Marcas

Marca Nominativa
Vigente até 06/02/2028
“NÚCLEO URBANO” /
Classe: Ncl(10) 42 / Nº
840051794

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa
“'TERRAS ALPHA” /
Classe: Ncl(9) 42 / Nº
830246622

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Marca Mista “'TERRAS Vigente até 16/12/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
ALPHA” / Classe: Ncl
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
(9) 42 / Nº 831098740
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marcas
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 20/05/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa
“'TERRAS ALPHA” /
Classe: Ncl(9) 36 / Nº
830246630

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Vigente até 20/05/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Mista
Vigente até 30/12/2024
“'RESERVA
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl(9) 42 / Nº
831145684

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 16/12/2024
Marca Nominativa“'
TERRAS ALPHA FOZ
DO IGUAÇU” / Classe:
Ncl(9) 42 / Nº
831098724

Vigente até 26/05/2025
Marca Nominativa“'
TERRAS ALPHA FOZ
DO IGUAÇU” / Classe:
Ncl(9) 36 / Nº
831098643

Marca Mista“' TERRAS Vigente até 26/05/2025
ALPHA MARICÁ” /
Classe: Ncl(9) 36 / Nº
831088524

Marcas

Marcas

Marcas
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Marca Mista “'TERRAS Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
ALPHA” / Classe: Ncl
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
(9) 36 / Nº 831098660
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca Mista “'
TERRAS ALPHA
RESENDE” / Classe:
Ncl(9) 42 / Nº
'831088559

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 26/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 26/05/2025
TERRAS ALPHA
PETROLINA” / Classe:
Ncl(9) 36 / Nº
831098651

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 16/12/2024
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHA
PETROLINA” / Classe:
Ncl(9) 42 / Nº
831098732

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Mista“' TERRAS Vigente até 26/05/2025
ALPHA MARICÁ” /
Classe: Ncl(9) 42 / Nº
831088532

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa “'
Vigente até 28/11/2027
TERRAS ALPHA
RESIDENCIAL” /
Classe: Ncl(10) 35 / Nº
909716900

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marca Nominativa “'
Vigente até 28/11/2027
TERRAS ALPHA
RESIDENCIAL” /
Classe: Ncl(10) 36 / Nº
909730253

Marca Nominativa “'
Vigente até 12/12/2027
TERRAS ALPHA
RESIDENCIAL” /
Classe: Ncl(10) 42 / Nº
909770891

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 09/01/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Mista “'
TERRAS ALPHA
RESENDE” / Classe:
Ncl(9) 36 / Nº
831088540

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

560

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 27/09/2026
TERRAS ALPHAVILLE
CABO FRIO” / Classe:
Ncl(10) 36 / Nº
907067212

Vigente até 27/09/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
CABO FRIO” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
907067271

Vigente até 27/09/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
CABO FRIO” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
907067379

Marcas

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 19/12/2027
TERRAS ALPHA
RESIDENCIAL” /
Classe: Ncl(10) 37 / Nº
909736979

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

561

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 26/07/2026
TERRAS ALPHAVILLE
CAMAÇARI” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
840641303

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
CAMAÇARI” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
840641320

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
CAMAÇARI” / Classe:
Ncl(10) 36 / Nº
840641443

Vigente até 28/11/2027
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
CEARÁ” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 909717494

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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562

Marca Nominativa “'
Vigente até 23/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
DOURADOS” / Classe:
Ncl(10) 36 / Nº
840707274

Marca Nominativa “'
Vigente até 23/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
DOURADOS” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
840707282

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 12/12/2027
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
CEARÁ” / Classe: Ncl
(10) 42 / Nº 909774960

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 05/12/2027
TERRAS ALPHAVILLE
CEARÁ” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 909744661

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marca Nominativa “'
Vigente até 23/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
840707320

Marca Nominativa “'
Vigente até 23/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
840707339

Marcas

Marca Nominativa “'
Vigente até 23/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
LINHARES” / Classe:
Ncl(10) 36 / Nº
840707312

Marcas

Marcas

Marca Nominativa “'
Vigente até 23/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
DOURADOS” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
840707290

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 16/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
MARANHÃO” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
840702477

Vigente até 23/08/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
MARANHÃO” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
840702485

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
MIRASSOL” / Classe:
Ncl(10) 36 / Nº
840641362

Marcas

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 16/08/2026
TERRAS ALPHAVILLE
MARANHÃO” / Classe:
Ncl(10) 36 / Nº
840702469

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 26/07/2026
TERRAS ALPHAVILLE
MIRASSOL” / Classe:
Ncl(10) 37 / Nº
840641389

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
MIRASSOL” / Classe:
Ncl(10) 42 / Nº
840641400

Vigente até 12/04/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
PONTA GROSSA” /
Classe: Ncl(10) 36 / Nº
840546033

Vigente até 12/04/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
PONTA GROSSA” /
Classe: Ncl(10) 42 / Nº
840546084

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

566

Marca Nominativa “'
Vigente até 26/07/2026
TERRAS ALPHAVILLE
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO” / Classe: Ncl
(10) 36 / Nº 840641435

Marca Nominativa “'
Vigente até 26/07/2026
TERRAS ALPHAVILLE
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO” / Classe: Ncl
(10) 37 / Nº 840641451

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Vigente até 21/05/2029
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
PONTA GROSSA” /
Classe: Ncl(10) 35 / Nº
840546025

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 12/04/2026
TERRAS ALPHAVILLE
PONTA GROSSA” /
Classe: Ncl(10) 37 / Nº
840546092

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
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Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Marca Nominativa “'
Vigente até 26/07/2026
TERRAS ALPHAVILLE
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO” / Classe: Ncl
(10) 42/ Nº 840641460

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
VITÓRIA DA
CONQUISTA” / Classe:
Ncl(10) 36/ Nº
840641486

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
VITÓRIA DA
CONQUISTA” / Classe:
Ncl(10) 37/ Nº
840641494

Vigente até 26/07/2026
Marca Nominativa “'
TERRAS ALPHAVILLE
VITÓRIA DA
CONQUISTA” / Classe:
Ncl(10) 42/ Nº
840641508

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.
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ALPHAVILLEURBANIS 03/05/2023
MO.COM.BR

CASASALPHA.COM.B 22/05/2023
R

FINANCEIROALPHAVI 03/10/2021
LLE.COM.BR

FUNDACAOALPHAVIL 11/12/2023
LE.ORG.BR

GETECPROJETOS.C
OM.BR

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

10/08/2023

ALPHAVILLE.COM.BR 02/04/2021

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Vigente até 18/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Nome de domínio na internet

Marca Nominativa
“'VIVA EM ALPHA” /
Classe: Ncl(8) 42/ Nº
828223173

Marcas

Consequência da perda dos direitos
Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Vigente até 18/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

ALPHAURBANISMO.C 31/10/2022
OM.BR

Marca Nominativa
“'VIVA EM ALPHA” /
Classe: Ncl(8) 36/ Nº
828223165

Marcas

Duração

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Marca mista “A
Vigente até 28/07/2025
ALPHAVILLE” / Classe:
Ncl (10) 36 / Nº
840189788

Marca mista “'A
Vigente até 02/02/2026
TERRAS ALPHAVILLE
ANÁPOLIS” / Classe:
Ncl (10) 42 / Nº
840189699

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1
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9,540000

0,140000

-0,120000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-148,280000

-58,900000

31/12/2018

31/12/2017

-

-3,040000

-8,080000

31/12/2018

31/12/2017

-

-8,080000

-3,040000

-0,280000

-0,280000

-58,900000

-148,280000

288,530000

23,790000

-0,120000

0,140000

9,540000

10,460000

Coligada

Coligada

Coligada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado 30/06/2020

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado 30/06/2020

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado 30/06/2020

Brasil

País sede

9.196,00

9.196,00

São Paulo

438.194,00

438.194,00

São Paulo

4.191,00

4.191,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

Realização de atividades no ramo do
desenvolvimento imobiliários e
empreendimentos imobiliários

Realização de atividades no ramo do
desenvolvimento imobiliários e
empreendimentos imobiliários

Realização de atividades no ramo do
desenvolvimento imobiliários e
empreendimentos imobiliários

Descrição das atividades
desenvolvidas

48,000000

100,000000

25,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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Desenvolvimento de empreendimento imobiliário. Ademais, a Alphaville Urbanismo possui participação direta na sociedade por conta dos empreendimentos I e II de Brasília. Tal sociedade possui participação societária em duas outras empresas que
desenvolveram os empreendimentos e, portanto, ainda possuem recebíveis ativos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-0,280000

-0,280000

30/06/2020

06.344.124/0001-70

31/12/2019

Krahô
Empreendimentos
Imobiliários S.A.
(matriz)

Desenvolvimento de empreendimento imobiliário

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

23,790000

288,530000

30/06/2020

00.446.918/0001-69

31/12/2019

Alphaville Urbanismo
S.A.

Desenvolvimento de empreendimento imobiliário

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

10,460000

30/06/2020

09.486.351/0001-29

Alphaville Reserva
Santa Clara
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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-19,010000

31/12/2018

31/12/2017

Desenvolvimento de empreendimento imobiliário

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-6,850000

-12,000000

31/12/2019

-3,140000

30/06/2020

-19,010000

-12,000000

-6,850000

-3,140000

07.093.805/0001-76

SPE Leblon
Incorporadora S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado 30/06/2020

Brasil

País sede

10.910,00

10.910,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Desenvolvimento de empreendimento
imobiliário. Ademais, a Alphaville
Urbanismo possui participação direta na
sociedade por conta dos
empreendimentos I e II de Brasília. Tal
sociedade possui participação societária
em duas outras empresas que
desenvolveram os empreendimentos e,
portanto, ainda possuem recebíveis
ativos.

Descrição das atividades
desenvolvidas
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40,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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9.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDPQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDo}HVTXH
YLVDP D SHUPLWLU DRV LQYHVWLGRUHV H DR PHUFDGR HP JHUDO DQDOLVDU D VLWXDomR GD &RPSDQKLD SHOD
SHUVSHFWLYD GD $GPLQLVWUDomR $EDL[R GLVFRUUHP GHQWUH RXWURV DVSHFWRV VREUH IDWRV WHQGrQFLDV
FRPSURPLVVRVRXHYHQWRVLPSRUWDQWHVTXHLPSDFWDPRXSRGHULDPLPSDFWDUDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
H SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD $V DQiOLVHV IRUDP FRQVWUXtGDV FRP EDVH QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDTXHVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGD$GPLQLVWUDomRGD$OSKDYLOOH
6$HVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVH[FOXVLYDPHQWHFRPRREMHWLYRGHIRUQHFHUSRUPHLRGHXPD~QLFD
GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j WRWDOLGDGH GDV DWLYLGDGHV GD $OSKDYLOOH 6$
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDGLVSRVLomRGHVXDHVWUXWXUDVRFLHWiULD&RQWXGRDDQiOLVHDEDL[RpVXMHLWDD
HYHQWRVIXWXURVQmRSUHYLVtYHLVHEDVHLDVHQRFHQiULRSUHVHQWH

2VWHUPRV³$+´H³$9´QDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
VLJQLILFDP³$QiOLVH+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUD
tQGLFHVRXLWHQVGDPHVPDUXEULFDQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDRORQJRGHXP
SHUtRGR $ $QiOLVH 9HUWLFDO UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV
OtTXLGDVSDUDRVSHUtRGRVDSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDRXHPUHODomR
GR DWLYR WRWDOSDVVLYR H SDWULP{QLR OtTXLGR QDV GDWDV DSOLFiYHLV SDUD D GHPRQVWUDomR GR EDODQoR
SDWULPRQLDOGD&RPSDQKLD

2VYDORUHVFRQVWDQWHVGHVWHLWHPIRUDPH[WUDtGRVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVjV~OWLPDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGLYXOJDGDVSHORHPLVVRUHPUHODomRDR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
&RQIRUPHGHVFULWR QRV LWHQV H  EHP FRPRQR LWHP GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLDD
SDQGHPLD GR &29,' YHP DIHWDQGR GH IRUPD PDWHULDO H DGYHUVD RV QHJyFLRV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVHIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD YHP DGRWDQGR PHGLGDV GH PRQLWRUDPHQWR H SUHYHQomR HP OLQKD FRP DV GLUHWUL]HV
HVWDEHOHFLGDV SHODV DXWRULGDGHV GH VD~GH YLVDQGR PLQLPL]DU WDQWR TXDQWR SRVVtYHO HYHQWXDLV
LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD GR &29,' QR TXH VH UHIHUH j VHJXUDQoD GDV SHVVRDV H j
FRQWLQXLGDGHGHVHXVQHJyFLRV

1HVVHVHQWLGRIRUDPWRPDGDVDVVHJXLQWHVPHGLGDV


(VFULWyULR ± DGRWDPRV R WUDEDOKR UHPRWR KRPH RIILFH  SDUD D WRWDOLGDGH GRV QRVVRV
FRODERUDGRUHV TXH VHJXHP GHVHPSHQKDQGR VXDV DWLYLGDGHV DWUDYpV GRV UHFXUVRV WHFQROyJLFRV
GLVSRQLELOL]DGRV


2EUDVHPDQGDPHQWR±VXVSHQGHPRVRDQGDPHQWRGDVREUDVHPREVHUYkQFLDDRVGHFUHWRV
(VWDGXDLVH0XQLFLSDLVUHWRPDQGRVRPHQWHQDVORFDOLGDGHVQDVTXDLVKRXYHSHUPLVVmRSRUSDUWH
GDV DXWRULGDGHV DGRWDQGR SURWRFRORV GH KLJLHQH H VHJXUDQoD SDUD RV WUDEDOKDGRUHV SUySULRV H
WHUFHLURV


/DQoDPHQWRVH9HQGDV±SRVWHUJDPRVRVODQoDPHQWRVGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVSUHYLVWRV
SDUDRDQRDWpTXHKDMDPHOKRULDQDVFRQGLo}HVGHVD~GHHVHJXUDQoDDVVLPFRPRIHFKDPRVWRGRV
QRVVRVHVWDQGHVGHYHQGDVFRPRREMHWLYRGHHYLWDUDJORPHUDo}HVHULVFRGHWUDQVPLVVmRFRQWiJLR
1RVVDHTXLSHFRPHUFLDOIRLWUHLQDGDHRULHQWDGDDVHJXLUFRPDWHQGLPHQWRRQOLQH

(PUHODomRDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOKRXYHXPLPSDFWRQHJDWLYRFRPDSRVWHUJDomRGRSODQRGH
ODQoDPHQWRV H FRP D UHGXomR GDV YHQGDV (VWH LPSDFWR IRL PLQLPL]DGR SHOR YROXPH GH YHQGDV GRV
ODQoDPHQWRVUHDOL]DGRVSHOD$OSKDYLOOHQDSULPHLUDTXLQ]HQDGHPDUoRGH$VYHQGDVGHPDUoRD
MXQKRGHIRUDPLQIHULRUHVDRSODQHMDGR$LQGDQDVHQWUDGDVGHFDL[DQRLWHPGLVWUDWRTXHpXP
GHGXWRUQDVHQWUDGDVGHFDL[DD&RPSDQKLDREVHUYRXXPDUHGXomRQDHIHWLYDomRGHGLVWUDWRVRULJLQDGRV
SHORVFOLHQWHVPLQLPL]DQGRDVVLPDUHGXomRGDVHQWUDGDVGHFDL[DQRVSULPHLURVPHVHVGDSDQGHPLD
2V9*9GLVWUDWDGRHQWUHPDUoRHMXQKRGHIRLLQIHULRUDRHVSHUDGR'HIRUPDDJUHJDGDDHQWUDGD
GHFDL[DGDFRPSDQKLDIRLLQIHULRUDRSODQHMDPHQWRSDUDRDQRQRVPHVHVGHPDUoRDMXQKRGH
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(PFRQWUDSDUWLGDjUHGXomRREVHUYDGDQDVHQWUDGDVGHFDL[DGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDKRXYHXPD
UHGXomR QRV JDVWRV GD FRPSDQKLD IUXWR GH PHGLGDV RSHUDFLRQDLV LPSOHPHQWDGDV GH IRUPD
WHPSHVWLYD 2 UHVXOWDGR GHVWDV PHGLGDV IRL XPD UHGXomR GH QDV VDtGDV GH FDL[D RSHUDFLRQDO GD
FRPSDQKLDHQWUHPDUoRHMXQKRGH

(PERUDDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOQRV~OWLPRVPHVHVWHQKDVLGRDIHWDGDSHODSDQGHPLDDR
DQDOLVDU R GHVHPSHQKR GRV ~OWLPRV DQRV FRPR XP WRGR D &RPSDQKLD DSUHVHQWD WHQGrQFLD GH
PHOKRUDHPVXDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDO&RQIRUPHDSUHVHQWDGRQRTXDGURDEDL[RRIOX[RGH
FDL[DRSHUDFLRQDOIRLGH5PLOK}HVHP5HP±5HPH±5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRVHPGHMXQKRGH&RQVLGHUDQGRDVRSHUDo}HV
GHFHVVmRGHGLUHLWRFUHGLWyULR FRQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPD RIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDO
VRPDGRjVFHVV}HVGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVIRLGH±5PLOK}HVHP5PLOK}HVHP
5PLOK}HVHPHSRVLWLYRHP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRV
HP  GH MXQKR GH  $ UHWRPDGD HP  GH ODQoDPHQWRV DSyV RV DQRV GH FULVH VHYHUD QR
PHUFDGR LPRELOLiULR IRL IXQGDPHQWDO SDUD D HYROXomR DSUHVHQWDGD ¬ SDUWH R LPSDFWR VRIULGR SHOD
SDQGHPLD D $GPLQLVWUDomR HQ[HUJD WHQGrQFLD SRVLWLYD GH UHFXSHUDomR GR FDL[D RSHUDFLRQDO
FRQVLGHUDQGRQmRDSHQDVDUHWRPDGDGHODQoDPHQWRVPDVWDPEpPDH[SHFWDWLYDGHGLPLQXLomRGRV
QtYHLVGHGLVWUDWRPDQXWHQomRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHPQtYHLVEDL[RVHDOpPGRVIDWRUHV
LQWHUQRVRVUHFHQWHVHVWtPXORVDRPHUFDGRLPRELOLiULRFRPRUHGXomRGHWD[DGHMXURVHLQFHQWLYRDR
ILQDQFLDPHQWRSRUH[HPSOR

1RVWHUPRVGDWDEHODDEDL[RDHYROXomRGR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOVRPDGRj&HVVmRGH'LUHLWR
&UHGLWyULRHPWHUPRVDQXDLVHVHPHVWUDLVFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV HP5PLO 


(PPLOKDUHVGH




UHDLV 




)OX[RGH&DL[D
2SHUDFLRQDO&HVVmR
GH'LUHLWR&UHGLWyULR




Fluxo de Caixa
Operacional
-47.374
-93.389
-92.811
-128.023
Cessão de Direito Creditório
105.368
-11.694
-46.159
-50.218

2FDL[DILQDQFHLURWDPEpPIRLLPSDFWDGRSHODFULVHHFRQ{PLFDSURYRFDGDSHODSDQGHPLD$SHVDUGDV
LQFHUWH]DVD$OSKDYLOOHFRQWLQXRXDFHVVDQGRRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPRIRUPDGHPRQHWL]DUVXD
FDUWHLUDGHUHFHEtYHLVHILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV1RSULPHLURVHPHVWUHGHUHDOL]RXRSHUDo}HV
GH FHVVmR GH GLUHLWR FUHGLWyULR QD PRGDOLGDGH ),',& WRWDOL]DQGR 5  PLOK}HV H HPLWLX GtYLGD
FRUSRUDWLYD HP XP WRWDO GH 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR 1R HQWDQWR XPDV GDV RSHUDo}HV
ILQDQFHLUDGH&5,SODQHMDGDVHHVWUXWXUDGDVSHODFRPSDQKLDSDUDVHUFRQFOXtGDHPPDUoRGH
QmRRFRUUHXSHODUHSHQWLQDUHGXomRGHOLTXLGH]GRPHUFDGRGHFDSLWDLVDSDUWLUGDVHJXQGDVHPDQD
GHPDUoR'HVWDIRUPDRLPSDFWRQRSODQRGHIXQGLQJIRLPLQLPL]DGRUHVXOWDQGRHPXPFRQVXPRGH
FDL[DVXSHULRUDRSODQHMDGRSDUDRPHVPRSHUtRGR



$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH IRUDP WRPDGDV PHGLGDV DGHTXDGDV SDUD SUHYHQLU D
GLVVHPLQDomRGD&29,'EHPFRPRDVVHJXUDUDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVGXUDQWHRSHUtRGRGH
SDQGHPLD

D
&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

'XUDQWHRV~OWLPRVDQRVRFHQiULRHFRQ{PLFREUDVLOHLURIRLPXLWRGHVDILDGRUSDUDDVHPSUHVDVGR
VHWRU LPRELOLiULR &RPR FRQVHTXrQFLD GD JUDYH FULVH HFRQ{PLFD GRV ~OWLPRV DQRV D &RPSDQKLD
SDVVRXSRUXPSHUtRGRGHUHGXomRGHODQoDPHQWRVTXHGDQDYHORFLGDGHGHYHQGDVDXPHQWRGD
LQDGLPSOrQFLD H RFRUUrQFLD GH GLVWUDWRV (QWUHWDQWR D $GPLQLVWUDomR HQ[HUJD FRPR SRVLWLYD D
WHQGrQFLD GH PHOKRUD QRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD FRP EDVH QD DYDOLDomR GRV ~OWLPRV DQRV
FRQIRUPHGHVFULWRQDVHTXrQFLD
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6HJXHPDEDL[RRVLQGLFDGRUHVGD&RPSDQKLD2VDQRVHQWUHDIRUDPDXGLWDGRVPDVQmR
VmR FRQVWDQWHV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD DSUHVHQWDGDV QHVVH
GRFXPHQWR 1HVVH GRFXPHQWR ID]HPRV UHIHUrQFLD jV ~OWLPDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GLYXOJDGDV
SHORHPLVVRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHH



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



5HFHLWD%UXWD 



3HUtRGRHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGH





















9HQGD GH /RWHV H
3UHVWDomR
GH
6HUYLoRV 500 



















/XFUR %UXWR
00 









5

 

 

 

 

 

  $UHFHLWDEUXWDpFRPSRVWDSHODVUHFHLWDVGHYHQGDGHORWHVHSUHVWDomRGHVHUYLoRV7DLVUHFHLWDVFRQVWDPHPQRWD
H[SOLFDWLYDGDV'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVGD&RPSDQKLD


$UHGXomRJUDGXDOGDYHQGDGHORWHVIH]FRPTXHD&RPSDQKLDUHGX]LVVHVLJQLILFDWLYDPHQWHVHXV
ODQoDPHQWRV GH HPSUHHQGLPHQWRV HQWUH  H  R TXH VRPDGR DR FUHVFHQWH Q~PHUR GH
FRQVXPLGRUHV LQDGLPSOHQWHV H GLVWUDWDQWHV UHGX]LX DV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD (VVD UHGXomR GDV
UHFHLWDVDFDERXSRULPSDFWDUDSRVLomRGHOLTXLGH]RTXHFRQVHTXHQWHPHQWHUHTXHUHXDFRQWUDWDomR
GH QRYRV ILQDQFLDPHQWRV $ QHFHVVLGDGH GH FRQWUDWDU QRYRV ILQDQFLDPHQWRV WDPEpP FDXVRX XP
DXPHQWRGHHQFDUJRVILQDQFHLURVRTXHUHVXOWRXQRDXPHQWRGHGHVSHVDVILQDQFHLUDV

$&RPSDQKLDHQFHUURXRDQRGHFRPXPDWHQGrQFLDSRVLWLYDHPVHXVUHVXOWDGRVHDPDQWHYH
QRVHPHVWUHGHDSHVDUGDFULVHRFDVLRQDGDSHORFRURQDYtUXVSRGHQGRVHUGHPRQVWUDGRSHOD
PDQXWHQomRGRVQtYHLVGHUHFHLWDEUXWDQRSULPHLURVHPHVWUHGHDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGH
2OXFUREUXWRQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPHIRLPHOKRUHPUHODomRDUHIOHWLQGRD
PHOKRUDGDVFRQGLo}HVGRPHUFDGRLPRELOLiULRSyVFULVH(VVDWHQGrQFLDGHUHFXSHUDomRSHUPDQHFH
QRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHFRPOXFUREUXWRMiVXEVWDQFLDOPHQWHPHOKRU
TXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRHP

1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHR3UHMXt]R/tTXLGRWRWDOL]RX5PLOK}HVXPD
YDULDomR GH 5  PLOK}HV TXDQGR FRPSDUDGR DR 3UHMXt]R /tTXLGR GH 5  PLOK}HV
DSUHVHQWDGRQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVLQIHULRUDRSUHMXt]R
OtTXLGRGH5PLOK}HVDSXUDGRHPGHGH]HPEURGH-iHPQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHV ILQGRHP  GH MXQKR GH  R SUHMXt]R OtTXLGR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV XPD YDULDomR
SRVLWLYDGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGRFRPRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHTXHIRLGH5PLOK}HV$WHQGrQFLDGHPHOKRUDREVHUYDGDGHFRUUHGDPHOKRUDGRVGRLV
SULQFLSDLVIDWRUHVTXHLPSDFWDUDPRVUHVXOWDGRVQRV~OWLPRVDQRVGLVWUDWRVHDODYDQFDJHP

$$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHRDWXDOPRQWDQWHSURYLVLRQDGRQREDODQoRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLD
UHIOHWHDH[SHFWDWLYDGHGLVWUDWRVGDFDUWHLUDDWXDOSDUDRVSUy[LPRVDQRV,PSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHD
QRYD OHL GH GLVWUDWRV H RV SURFHVVR GH YHQGD FRORFDGR HP SUDWLFD D SDUWLU GH  LQVWLWXLQGR
DOLHQDomRILGXFLiULDQDVYHQGDVILQDQFLDGDVPLQLPL]DPDRFRUUrQFLDGHGLVWUDWRVGDVQRYDVYHQGDV

$GLFLRQDOPHQWH D UHGXomR QR SUHMXt]R QR SULPHLUR VHPHVWUH GH  WDPEpP p FRQVHTXrQFLD GD
UHGXomR QR YROXPH GD GtYLGD OtTXLGD  RFRUULGD DR ILQDO GH  FRP D FRQYHUVmR GDV GHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLV 7DPEpP YDOH PHQFLRQDU TXH D &RPSDQKLD GHX LPSRUWDQWHV SDVVRV QR SURFHVVR GH
UHHVWUXWXUDomRILQDQFHLUDSULQFLSDOPHQWHFRPRDORQJDPHQWRGRSHUILOGHGtYLGDVRTXHSHUPLWHTXH
D&RPSDQKLDFRQVLJDHQIUHQWDURVGHVDILRVGHFXUWRSUD]RHYLDELOL]DURVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRV
SDUDGHVHQYROYHUVHXPRGHORGHQHJyFLRV
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(PGHMXQKRGHDOLTXLGH]FRUUHQWH FDOFXODGRFRPRDWLYRFLUFXODQWHGLYLGLGRSHORSDVVLYR
FLUFXODQWH IRLGHFRQWUDHPGHGH]HPEURGHHPGHGH]HPEURGHH
HPGHGH]HPEURGH1RVPHVPRVSHUtRGRVDOLTXLGH]JHUDO DWLYRWRWDOGLYLGLGRSHOR
SDVVLYRWRWDO IRLGHFRQWUDHPGHGH]HPEURGHHPGHGH]HPEURGH
HHPGHGH]HPEURGH

2TXDGURDVHJXLUDSUHVHQWDRVtQGLFHVGHVFULWRVDFLPD

(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
tQGLFH 


(PGHMXQKRGH

(PGHGH]HPEURGH









$WLYR&LUFXODQWH









3DVVLYR&LUFXODQWH









/LTXLGH]&RUUHQWH









/LTXLGH]*HUDO










(PGHMXQKRGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDO SDVVLYRWRWDOSDWULP{QLROtTXLGR IRLGH[
DQWH[HPGHGH]HPEURGHH[HPGHGH]HPEURGH(PGHGH]HPEUR
GHRtQGLFHQmRpDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRRSDWULP{QLROtTXLGRQHJDWLYRUHSRUWDGRSDUDRSHUtRGR

$SRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPGHMXQKRGHIRLGH
5PLOK}HVHGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV(PGHGH]HPEURGHDGtYLGDOtTXLGDIRL
GH 5  PLKO}HV HQTXDQWR HP  GH GH]HPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  IRL 5
PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

(PERUD R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO WHQKD RVFLODGR DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV HP IXQomR GD
YDULDomRGHGtYLGDOtTXLGDHFRQVLGHUDQGRRFRQWH[WRH[SRVWRGDLQLFLDWLYDSDUDGLPLQXLomRGRSDVVLYR
SURYHQLHQWH GH GLVWUDWRV D $GPLQLVWUDomR HVWi FRQILDQWH  FRP D FRQWLQXLGDGH GR QHJyFLR H
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVILQDQFHLUDV

E
(VWUXWXUDGH&DSLWDO
(PGH]HPEURDVGtYLGDVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRMXQWRDVHXVDFLRQLVWDVIRUDPFRQYHUWLGDVHP
SDUWLFLSDomRVRFLWiULDUHIRUoDQGRDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDHDFRQILDQoDGRVDFLRQLVWDVQD
&RPSDQKLDHQDLQG~VWULDHPTXHHODHVWiLQVHULGD



L

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVUHOHYDQWHV

$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD DV SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVUHOHYDQWHVHPYLJRUHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHH
 YDORUHVHPPLOKDUHVGHUHDLV 

7LSRGHRSHUDomR

&pGXODGH&UpGLWR
%DQFiULR
1RWD3URPLVVyULD
0~WXR

7RWDO





9HQFLPHQWRV
$JRVWRGH
D0DLR
GH
1RYHPEURGH






7D[DGHMXURV
DRDQR
&',
D&',

&',
GR&',

3DUFHOD
&LUFXODQWH
3DUFHODQmR
FLUFXODQWH
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$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVFDUDFWHULVWLFDVGDVGHErQWXUHVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLD YDORUHVHP
PLOKDUHVGHUHDLV 

(PLVV}HV

3ULPHLUDHPLVVmR

3ULQFLSDO



6HJXQGDHPLVVmR D 
7HUFHLUDHPLVVmR D 




5HPXQHUDomR
$QXDO
&',
,*30
,*30

4XDUWDHPLVVmR



&',

6pWLPDHPLVVmR



&',

3ULPHLUD HPLVVmR ±
SULPHLUDVpULH±
,QYHVWLGRUD3ULPHLUD
HPLVVmR±
VHJXQGDVpULH±
,QYHVWLGRUD



&',



&',











9HQFLPHQWR
)LQDO
'H]HPEURGH

0DLRGH
)HYHUHLURGH

'H]HPEURGH

0DUoRGH

'H]HPEURGH

'H]HPEURGH




3DUFHODFLUFXODQWH

3DUFHODQmRFLUFXODQWH

LL 





















































































2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$ &RPSDQKLD PDQWpP FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV EDQFiULRV FRP GLYHUVDV LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVFRPRFRQWUDWRVGHFRQWDFRUUHQWHWUDQVIHUrQFLDVEDQFiULDVHFRQWUDWRVGHGHSRVLWiULR


LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

$ &RPSDQKLD SRVVXL GtYLGDV GH QDWXUH]D TXLURJUDIiULD H GH QDWXUH]D UHDO FXMDV JDUDQWLDV VmR
FRQVWLWXtGDVSULQFLSDOPHQWHSRUFHVVmRILGXFLiULDGHUHFHEtYHLVHDOLHQDomRILGXFLiULDGHTXRWDVGDV
6RFLHGDGHV GH 3URSyVLWR (VSHFtILFR FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD $ GHVFULomR GHVWDV GtYLGDV SRU
QDWXUH]DGHJDUDQWLDHQFRQWUDVHLQGLFDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$VXERUGLQDomRHQWUHDVREULJDo}HVUHJLVWUDGDVQRSDVVtYHOH[LJtYHODFRQWHFHUiGHDFRUGRFRPD/HL
GH L REULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV LL LPSRVWRVDUHFROKHU LLL JDUDQWLDUHDO LY 
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV Y FUpGLWRTXLURJUDIiULRV LY FUpGLWRVVXERUGLQDGRVH YLLL GLYLGHQGRV
H MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR $VVLP DV GtYLGDV ODVWUHDGDV HP JDUDQWLDV UHDLV WHP SUHIHUrQFLD GH
UHFHELPHQWRHPUHODomRjVGHPDLVGtYLGDVGD&RPSDQKLDDWpRHVJRWDPHQWRGDJDUDQWLDIRUQHFLGD
LY 

(YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomR
GHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR

2V FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWRV GHVFULWRV DFLPD SRVVXHP GHQWUH RXWUDV DV VHJXLQWHV FOiXVXODV
UHVWULWLYDV
•
•
•
•
•
•

FXPSULURVSDJDPHQWRVSUHYLVWRVHPFRQWUDWR
LWHQVUHODFLRQDGRVjFRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHVIDOrQFLDRXLQVROYrQFLD
LWHQVUHODFLRQDGRVDTXDOTXHUPHGLGDMXGLFLDOTXHSRVVDDIHWDUDVJDUDQWLDVGDGDVHPFRQWUDWRV
QmRUHDOL]DUFHVVmRGHGLUHLWRVGRVFRQWUDWRVVHPDQXrQFLDGRDJHQWHILQDQFHLUR
JDUDQWLUDLQWHJULGDGHGRVGDGRVIRUQHFLGRVDRVDJHQWHVILQDQFHLURV
QmRWHUDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDFRPSRVLomRVRFLHWiULDVHPDREVHUYkQFLDGDVUHVSHFWLYDV
OHLVHQRFRQWUROHDFLRQiULR
SUHVWDULQIRUPDo}HVQRVSUD]RVVROLFLWDGRVQRVFRQWUDWRV
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QmRRFRUUHUTXDOTXHUXPDGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRVDUWLJRVHGR&yGLJR&LYLO
QmRUHDOL]DURSHUDo}HVHVWUDQKDVDRVHXREMHWRVRFLDOREVHUYDUDVGLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDV
OHJDLVHUHJXODPHQWDUHVHPYLJRU
•
QmRXOWUDSDVVDUYDORUPi[LPRHVWLSXODGRHPFRQWUDWRGHWtWXORVSURWHVWDGRV
•
JDUDQWLUDPDQXWHQomRGDFDSDFLGDGHGHKRQUDUFRPPDQXWHQomRGRVLWHQVGDVJDUDQWLDV
DSUHVHQWDGDVQRVFRQWUDWRV
•
PDQWHUYiOLGDVDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDVSHUWLQHQWHVDRIXQFLRQDPHQWRGRQHJyFLR
H
•
QmRDOWHUDUGHIRUPDUHOHYDQWHRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLD

$Wp R SUHVHQWH PRPHQWR D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV FXPSULUDP WRGDV DV REULJDo}HV
SHFXQLiULDVGHFRUUHQWHVGHVHXVFRQWUDWRVILQDQFHLURV

•
•

F

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

1mRSRVVXtDPRVHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHHTXDLVTXHU
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPOLPLWHVGHXWLOL]DomRGLVSRQtYHLVSDUDXWLOL]DomR1mRREVWDQWHD
FDUWHLUDGHUHFHEtYHLVGDYHQGDGHORWHVGD&RPSDQKLDHVWiGLVSRQtYHOSDUDVHUYHQGLGDVHPSUHTXH
FRQVLGHUDUPRVQHFHVViULRH[FHWRDVREMHWRGHFHVVmRHRXJDUDQWLDHPRSHUDo}HVGHILQDQFLDPHQWR

G
$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV



$VLQIRUPDo}HVGHEDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGRHGDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRFRQVROLGDGR
UHODWLYDVjV~OWLPDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGLYXOJDGDVSHOR&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GHHIRUDPH[WUDtGDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVSHORV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHLQGLFDGRQRVUHVSHFWLYRVUHODWyULRV
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HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
OXFURSRUDomRH[SUHVVRHP
UHDLV 
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&XVWRGHGHVHQYROYLPHQWRH
YHQGDGHORWHV
3UHMXt]REUXWRRSHUDFLRQDO
'HVSHVDV UHFHLWDV
RSHUDFLRQDLV'HVSHVDVFRP
YHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV



3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGR HP 
GHMXQKRGH 

 







5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDOVREUHLQYHVWLPHQWRV 
2XWUDV GHVSHVDV UHFHLWDV
RSHUDFLRQDLV

 
 



3UHMXt]RGRSHUtRGR
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3UHMXt]REiVLFRHGLOXtGRSRUORWH
GHPLODo}HV±HPUHDLV



 













3UHMXt]RDQWHVGDVUHFHLWDVH

GHVSHVDVILQDQFHLUDVHGR

LPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV

3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR 
VRFLDOFRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOGLIHULGR7RWDOGHLPSRVWR
GHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

3UHMXt]RDWULEXtYHO$RV
DFLRQLVWDVQmR
&RQWURODGRUHV
¬&RQWURODGRUD

 


3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP 

$9
GHMXQKRGH 


 











 











 

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD


$ 5HFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  IRL
QHJDWLYDHP 5 PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQHJDWLYRVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX
(VWDUHGXomRVHGHYHEDVLFDPHQWHSHORDXPHQWRGDSURYLVmRSDUDGLVWUDWRVVDLQGRGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHWHQGRHPYLVWDRDXPHQWRGDLQDGLPSOHQFLD
HH[SHFWDWLYDGHGLVWUDWRQRVVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHTXHSRUFRQVHJXLQWH
DXPHQWD D SURYLVmR SDUD GLVWUDWRV $ SURYLVmR SDUD GLVWUDWRV p XPD FRQWD UHGXWRUD GD UHFHLWD H
UHSUHVHQWDDH[SHFWDWLYDGHGLVWUDWRV HVWRUQRGHUHFHLWD GHFRUUHQWHGRDXPHQWRGDLQDGLPSOrQFLDQR
FRQWDVDUHFHEHU RXUHYHUVmRHPFDVRGHUHGXomRGDLQDGLPSOrQFLD GHFRUUHQWHGDLQFHUWH]DTXDQWR
jFDSDFLGDGHGRDGTXLUHQWHKRQUDURFRQWUDWR
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&XVWRGHGHVHQYROYLPHQWRHYHQGDGHORWHV

2&XVWRGHGHVHQYROYLPHQWRHYHQGDGHORWHVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR
GH  IRL GH 5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH VHLVPHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX
(VWDYDULDomRUHIOHWHDUHGXomRQRYROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWRQRSHUtRGRGHFRUUHQWHGRLPSDFWR
GD&29,'QDVREUDVDVVLPFRPRQRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR

3UHMXt]REUXWRRSHUDFLRQDO

23UHMXt]REUXWRRSHUDFLRQDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
 PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR TXDQGR FRPSDUDGR DR SUHMXt]R EUXWR RSHUDFLRQDO GH
5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  HP IXQomR GDV
YDULDo}HVGHUHFHLWDVHFXVWRVDSUHVHQWDGDVDFLPD

'HVSHVDVFRPYHQGDV

$V'HVSHVDVFRPYHQGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRUDPGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGH
MXQKR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX  (VVD UHGXomR p
GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWHGRV JDQKRVGH HILFLrQFLDQR SURFHVVR GH FRPHUFLDOL]DomR GRV ORWHV SRU
RXWURVFDQDLVHVSHFLDOPHQWHFDQDLVGLJLWDLVHPGHFRUUrQFLDGD&29,'

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRUDPGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGH
MXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX(VVDUHGXomRpGHFRUUHQWH
GDSROtWLFDGHFRQWHQomRGHJDVWRVDGRWDGDSHOD&RPSDQKLDHPHVSHFLDOQDFRQWUDWDomRGHVHUYLoRV
FRPRSDUWHGDVPHGLGDVGHFRQWUROHGHFXVWRVLPSOHPHQWDGDVHPGHFRUUrQFLDGD&29,'

3UHMXt]RDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVHGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

2SUHMXt]RDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVHGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHPIXQomRGDUHGXomRGRSUHMXt]REUXWRFRPELQDGRjVUHGXo}HV
QDV GHVSHVDV RSHUFLRQDLV FRQIRUPH PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH $GHPDLV D UXEULFD ³3URYLVmR
GHPDQGDVMXGLFLDLVHRXWUDV GHVSHVDV UHFHLWDVRSHUDFLRQDLVUHGX]LXGH5PLOKRHVQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOKRHVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR 'HVSHVDVH5HFHLWDV)LQDQFHLUDV 

25HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLXPD
GHVSHVDILQDQFHLUDOtTXLGDGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPDGHVSHVDILQDQFHLUDOtTXLGDGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX   (VVD YDULDomR GHFRUUH EDVLFDPHQWH UHGXomR GRV MXURV
VREUHRVHPSUpVWLPRVGRSHUtRGRHPIXQomRGDUHGXomRGDVGtYLGDVQRWDGDPHQWHGDUHGXomRGDV
GHErQWXUHVGHFRUUHQWHVGDFRQYHUVmRHPFDSLWDORFRUULGDHPGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5
PLOK}HV


3UHMXt]RGRSHUtRGR

23UHMXt]RQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]R GH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRHPRTXHUHSUHVHQWRX
XPDYDULDomRSRVLWLYDGH5PLOK}HVRXFRQIRUPHH[SOLFDGRQDVFRQWDVDFLPD
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HPPLOKDUHVGHUHDLV
H[FHWROXFURSRUDomR
H[SUHVVRHPUHDLV 
5HFHLWDRSHUDFLRQDO 
OtTXLGD

&XVWRGH
GHVHQYROYLPHQWRH
YHQGDGHORWHV
3UHMXt]REUXWR

RSHUDFLRQDO
'HVSHVDV UHFHLWDV 

RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPYHQGDV

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH




'HVSHVDVJHUDLVH

DGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGH

HTXLYDOrQFLD

SDWULPRQLDOVREUH
LQYHVWLPHQWRV
$PRUWL]DomRGHPDLV 
YDOLD
2XWUDV GHVSHVDV 

UHFHLWDVRSHUDFLRQDLV 




3UHMXt]RDQWHVGDV
UHFHLWDVHGHVSHVDV
ILQDQFHLUDVHGR
LPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO


'HVSHVDVILQDQFHLUDV






3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
3UHMXt]RDWULEXtYHO
$RVDFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHV
¬&RQWURODGRUD

 

 

 


3UHMXt]REiVLFRH

GLOXtGRSRUORWHGHPLO
Do}HV±
HPUHDLV
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5HFHLWDVILQDQFHLUDV

3UHMXt]RDQWHVGR
LPSRVWRGHUHQGDH 
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomR
VRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomR
VRFLDO
GLIHULGR
7RWDOGHLPSRVWRGH 
UHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO



 
 







 
 

$9

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH
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Receita operacional líquida

$5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR
TXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRVHGHYHEDVLFDPHQWH
SHODUHYHUVmRGDSURYLVmRSDUDGLVWUDWRVVDLQGRGHXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVQRH[HUFLFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  WHQGR HP YLVWD R JUDQGH YROXPH GH HIHWLYDomR GH GLVWUDWRV
RULJLQDGRVSHORVFOLHQWHVHPSDUDXPDUHFHLWD HVWRUQRGDSURYLVmR GH5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVHHIHLWRIRLFRPSHQVDGRFRPDUHGXomRGD
UHFHLWDDSURSULDGDQRYDORUGH5PLOK}HVQRH[HUFLFLRILQGRHPHPGHGH]HPEURGH
GHFRUUHQWHGDUHGXomRQDYHQGDGHORWHVHGREDL[RYROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWR$SURYLVmRSDUD
GLVWUDWRVpXPDFRQWDUHGXWRUDGDUHFHLWDHUHSUHVHQWDDH[SHFWDWLYDGHGLVWUDWRV HVWRUQRGHUHFHLWD 
GHFRUUHQWHGRDXPHQWRGDLQDGLPSOHQFLDQRFRQWDVDUHFHEHU RXUHYHUVmRHPFDVRGHUHGXomRGD
LQDGLPSOHQFLD GHFRUUHQWHGDLQFHUWH]DTXDQWRDFDSDFLGDGHGRDGTXLUHQWHKRQUDURFRQWUDWR

Custo de desenvolvimento e venda de lotes

2&XVWRGHGHVHQYROYLPHQWRHYHQGDGHORWHVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRL GH 5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX(VWDYDULDomR
VHGHYHEDVLFDPHQWHSHODPRYLPHQWDomRQDSURYLVmRSDUDGLVWUDWRVTXHSDVVRXGHXPDSURYLVmRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHWHQGRHPYLVWDRJUDQGHYROXPHGHHIHWLYDomRGH
GLVWUDWRVRULJLQDGRVSHORVFOLHQWHVHPSDUDXPDUHYHUVmR HVWRUQR GDSURYLVmRQRYDORUGH5
 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  ,VWR SRLV R DXPHQWR GD LQDGLPSOHQFLD DXPHQWD D
H[SHFWDWLYDGHGLVWUDWRHSRUWDQWRDFRQVWLWXLomRGHSURYLVmRUHSUHVHQWDGDSHORHVWRUQRGDUHFHLWDH
FXVWRVDSURSULDGRVGRFRQWUDWRHPDWUDVR

Prejuízo Bruto Operacional

23UHMXt]REUXWRRSHUDFLRQDOQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLOK}HVPDQWHQGRVHHVWiYHOTXDQGRFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHHPIXQomRGDVYDULDo}HVGHUHFHLWDVHFXVWRVDSUHVHQWDGDVDFLPD

Despesas com vendas


$V'HVSHVDVFRPYHQGDVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR
TXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX(VVDUHGXomRpGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWH
GRVJDQKRV GHHILFLrQFLDQR SURFHVVRGHFRPHUFLDOL]DomRQRDQRGHUHWRPDGDGHODQoDPHQWRVGD
&RPSDQKLDHUHGXomRGHJDVWRVFRPHUFLDLV

Despesas gerais e administrativas

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
RTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX(VVDUHGXomRpUHSUHVHQWDGD
EDVLFDPHQWHSHODUHGXomRQDVGHVSHVDVFRPSDUWLFLSDomRQROXFURVDRVHPSUHJDGRVGHFRUUHQWHGR
QmRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHSRUFRQVHTXrQFLD
GRHVWRUQRGDSURYLVmRFRQVWLWXtGD

Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras e do imposto de renda e contribuição social

2SUHMXt]RDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVHGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRSUHMXt]RGH5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHPIXQomRGRYROXPHGHGHPDQGDVMXGLFLDLVGH
QDWXUH]DFtYHOHRXWUDV GHVSHVDV UHFHLWDVRSHUDFLRQDLVFRPELQDGRFRPDUHGXomRGH5
PLOKRHVQDVGHVSHVDVFRPYHQGDVHJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
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Resultado Financeiro (Despesas e Receitas Financeiras)

2 5HVXOWDGR )LQDQFHLUR OtTXLGR QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL XPD GHVSHVD
ILQDQFHLUD OtTXLGD GH 5  PLOK}HV FRPSDUDGR D XPD GHVSHVD ILQDQFHLUD OtTXLGD GH 5 
PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5
PLOK}HVRX(VVDDXPHQWRpGHFRUUHQWHEDVLFDPHQWHGRVMXURVVREUHRVHPSUpVWLPRV
LQFRUULGRVQRSHUtRGR HQFDUJRVVREUHRHQGLYLGDPHQWR 

Prejuízo do exercício

2 3UHMXt]R QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5  PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEUR
GH RTXHUHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5  PLOK}HV RX  FRQIRUPH H[SOLFDGR QDV
FRQWDVDFLPD
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HPPLOKDUHVGHUHDLV
([HUFtFLRVRFLDO

H[FHWROXFURSRUDomR
HQFHUUDGRHPGH
H[SUHVVRHPUHDLV 
GH]HPEURGH
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

&XVWRGHGHVHQYROYLPHQWR 

HYHQGDGHORWHV
 
3UHMXt]REUXWRRSHUDFLRQDO
 
'HVSHVDV UHFHLWDV
RSHUDFLRQDLV'HVSHVDV
FRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV
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3UHMXt]R DWULEXtYHO $RV
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QmR









,PSRVWRGHUHQGDH

FRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDH

FRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR
7RWDOGHLPSRVWRGHUHQGD 
HFRQWULEXLomRVRFLDO








 
 











 


 



$9







3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWR 
GHUHQGDHFRQWULEXLomR 
VRFLDO





 

'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV







3UHMXt]RDQWHVGDVUHFHLWDV
HGHVSHVDVILQDQFHLUDVH 

DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV
¬&RQWURODGRUD








5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLD 

SDWULPRQLDOVREUH
LQYHVWLPHQWRV
$PRUWL]DomRGHiJLRVREUH 
LQYHVWLPHQWRV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDV 
MXGLFLDLVHRXWUDV

GHVSHVDV UHFHLWDV
RSHUDFLRQDLV

GRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO

$9


([HUFtFLRVRFLDO 
HQFHUUDGRHP 
GHGH]HPEURGH
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Receita operacional líquida


$ 5HFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD QRH[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GHGH]HPEUR GH  IRL GH5 
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR
TXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX(VWDUHGXomRVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDR
DXPHQWR GD 3URYLVmR SDUD 'LVWUDWRV TXH WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGH$SURYLVmRSDUDGLVWUDWRVpXPDFRQWD
UHGXWRUDGDUHFHLWDHUHSUHVHQWDDH[SHFWDWLYDGHGLVWUDWRV HVWRUQRGHUHFHLWD GHFRUUHQWHGRDXPHQWR
GDLQDGLPSOHQFLDQRFRQWDVDUHFHEHU RXUHYHUVmRHPFDVRGHUHGXomRGDLQDGLPSOHQFLD GHFRUUHQWH
GDLQFHUWH]DTXDQWRDFDSDFLGDGHGRDGTXLUHQWHKRQUDURFRQWUDWR
Custo de desenvolvimento e venda de lotes
2&XVWRGHGHVHQYROYLPHQWRHYHQGDGHORWHVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRL GH 5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX(VVDYDULDomR
pGHFRUUHQWHGDUHGXomR5PLOK}HVQRVFXVWRVDSURSULDGRVHPYLUWXGHGREDL[RYROXPHGH
REUDVHPDQGDPHQWRFRPELQDGRFRPRHVWRUQRGHFXVWRVGHFRUUHQWHGRDXPHQWRQDSURYLVmRGH
GLVWUDWRVQRYDORUGH5PLOK}HV2DXPHQWRGDLQDGLPSOHQFLDUHIOHWHQRDXPHQWRGDH[SHFWDWLYD
GHGLVWUDWRVHSRUWDQWRUHTXHUDFRQVWLWXLomRGHXPDSURYLVmRUHSUHVHQWDGDSHORHVWRUQRGHUHFHLWDH
FXVWRVGRFRQWUDWRLQDGLPSOHQWH

Prejuízo bruto operacional
2 3UHMXt]R EUXWR RSHUDFLRQDO QR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
RTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRSRVLWLYDGH5PLOK}HVRXHPIXQomRGDVYDULDo}HVGH
UHFHLWDVHFXVWRVDSUHVHQWDGDVDFLPD

Despesas (receitas) operacionais Despesas com vendas
'HVSHVDVFRPYHQGDVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR
TXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX(VVDUHGXomRVHGHYH
SULQFLSDOPHQWHDRIDWRGD&RPSDQKLDQmRWHUODQoDGRQHQKXPHPSUHHQGLPHQWRHPHDRV
JDQKRVGHHILFLrQFLDQRVJDVWRVQDVYHQGDVGHHVWRTXH
Despesas gerais e administrativas
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
RTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXHGHFRUUHGDUHHVWUXWXUDomR
GRTXDGURGHFRODERUDGRUHVSDUDDGHTXDomRjUHGXomRGRVQtYHLVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGDGR
RFHQiULRHFRQ{PLFRUHFHVVLYRQRVDQRVGHH

Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras e do imposto de renda e contribuição
social
3UHMXt]R DQWHV GR 5HVXOWDGR )LQDQFHLUR H GR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO QR H[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HV
QRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH2UHVXOWDGRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHjUHGXomR
QRYROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWRHFRQVHTXHQWHPHQWHjUHGXomRGHUHFHLWDVHFXVWRVDSURSULDGRV
FRPELQDGRDUHGXomRGDVGHVSHVDVGHYHQGDVHJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWHQGRHPYLVWDDUHGXomR
QDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD(VVDUHGXomR IRLFRPSHQVDGDHPSDUWHSHOR DXPHQWRQD SURYLVmR
SDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DFLYHLVHRXWUDV GHVSHVDV UHFHLWDVRSHUDFLRQDLVTXHSDVVDUDP
GH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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Resultado Financeiro (Despesas e Receitas Financeiras)
25HVXOWDGR)LQDQFHLUROtTXLGRQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHpUHSUHVHQWDGR
SRUXPDGHVSHVDILQDQFHLUDOtTXLGDGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPDGHVSHVDILQDQFHLUDOtTXLGD
GH 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRX(VVHDXPHQWRUHIHUHVHEDVLFDPHQWHDRVRVMXURVVREUHRV
HPSUpVWLPRVLQFRUULGRVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

Prejuízo do exercício
2 3UHMXt]R QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRHPRTXHUHSUHVHQWRX
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXFRQIRUPHH[SOLFDGRDFLPD

%$/$1d263$75,021,$,6
&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&2162/,'$'$6(0'(
-81+2'(((0'('(=(0%52'(

$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DH
(TXLYDOHQWHVGH
&DL[D
$SOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV
&RQWDVD5HFHEHU
/RWHVD
FRPHUFLDOL]DU


'HPDLVFRQWDVD
UHFHEHU
7RWDOGRDWLYR
FLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
&RQWDVDUHFHEHU
/RWHVD
FRPHUFLDOL]DU
'LYLGHQGRVD
UHFHEHU
9DORUHVDUHFHEHU
GHSDUWHV
UHODFLRQDGDV
2XWURVFUpGLWRV

,QYHVWLPHQWRVHP
FRQWURODGDV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO






7RWDOGRDWLYRQmR
FLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

(P
HPPLOKDUHVGH
UHDLV 




$9 HP 

(P
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3DVVLYR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
6DOiULRVHQFDUJRVVRFLDLV
LPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
2EULJDo}HVSRUFRPSUDGH
LPyYHLVHDGLDQWDPHQWRV
GHFOLHQWHV
5HSDVVHVDHIHWXDUD
VyFLRVLQFRUSRUDGRUHV
'LYLGHQGRVDSDJDU

9DORUHVDSDJDUSDUD
SDUWHVUHODFLRQDGDV
2EULJDo}HVFRPFHVV}HV
GHGLUHLWRVFUHGLWyULRV
2XWUDVREULJDo}HV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDV
MXGLFLDLV
2EULJDo}HVFRP
DFLRQLVWDV
7RWDOGR3DVVLYR
&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
$TXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDV
MXGLFLDLV
3URYLVmRSDUDJDUDQWLD
2EULJDo}HVFRPFHVV}HV
GHGLUHLWRVFUHGLWyULRV
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGR3DVVLYRQmR
FLUFXODQWH
3DWULP{QLR/tTXLGR
&DSLWDO6RFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO

$o}HVHPWHVRXUDULD
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
3DWULPRQLROtTXLGR
DWULEXtYHODRVSURSLHWiULRV
GDFRQWURODGRUD
3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDV
QmRFRQWURODGRUHV
7RWDOGR3DWULP{QLR
/tTXLGR
7RWDOGR3DVVLYRHGR
3DWULP{QLR/tTXLGR




(P HP
PLOKDUHVGHUHDLV 



$9 HP 

(P HP
PLOKDUHVGHUHDLV 







$+ HP 



$9 HP 
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Caixa e equivalentes de caixa

(PGHMXQKRGHRFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX
TXHIRLGHFRUUHQWHGDHVWUDWpJLDGHSULRUL]DUDVYHQGDVDYLVWDRXFRPIOX[RGHUHFHELPHQWR
PDLVFXUWRQRSHUtRGR

Aplicações Financeiras

(PGHMXQKRGHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP

5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH2DXPHQWRGH5
PLOK}HVRXGHFRUUHSULQFLSDOPHQWHGDJHUDomRGHFDL[DQDVYHQGDVjYLVWDRXFRPIOX[R
GHUHFHELPHQWRPDLVFXUWRQRSHUtRGR

Contas a receber (circulante e não circulante)

(PGHMXQKRGHRFRQWDVDUHFHEHUHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  $ UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX  VH GHX
SULQFLSDOPHQWHSHORUHFHELPHQWRGDVSDUFHODVFRQWUDWXDLVFRPYHQFLPHQWRQRSHUtRGR

Lotes a comercializar (circulante e não circulante)

2HVWRTXHGHORWHVDFRPHUFLDOL]DUWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHPDQWHQGRSUDWLFDPHQWHHVWiYHOTXDQGRFRPSDUDGRD5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGH
$V GHPDLV FRQWDV GR DWLYR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWDUDP VDOGRV
UHOHYDQWHVHRXQmRVRIUHUDPYDULDo}HVUHOHYDQWHVHQWUHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH


Passivo
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)

(P  GH MXQKR GH  D UXEULFD GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV IRL GH 5  PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHPIXQomRGDVDPRUWL]Do}HV
OtTXLGDVGDVSDUFHODVGHGtYLGDVFRPYHQFLPHQWRVQRSHUtRGR

Debêntures (circulante e não circulante)


(PGHMXQKRGHDUXEULFDGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVPDQWHQGRVHHVWiYHO
TXDQGRFRPSDUDGRD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH

Obrigações com cessões de direitos creditórios (Circulante e Não Circulante)

(PGHMXQKRGHDFRQWDGH2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVIRLGH5
PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRP5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHFRUUHQWH GH QRYDV RSHUDo}HV GH FHVV}HV GH FUpGLWRV
LPRELOLiULRV
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Patrimônio líquido
(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRIRLGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH
5  PLOK}HV TXDQGR FRPSDUDGR FRP DR SDWULP{QLR OtTXLGR GH 5  PLOK}HV HP  GH
GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR p GHFRUUHQWH GR DXPHQWR GH FDSLWDO QR PRQWDQWH GH 5 
PLOK}HVFRPELQDGRFRPRUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDQRDXPHQWRGHSDUWLFLSDomRHPFRQWURODGDGH
5PLOK}HVHFRPRSUySULRSUHMXt]RQRSHUtRGRGH5PLOK}HV

$V GHPDLV FRQWDV GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWDUDP VDOGRV
UHOHYDQWHVHRXQmRVRIUHUDPYDULDo}HVUHOHYDQWHVHQWUHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH

&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&2162/,'$'$6(0'(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYR
&LUFXODQWH

&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D

(P HP
PLOKDUHVGHUHDLV 

$9 HP 



$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&RQWDVD5HFHEHU
/RWHVDFRPHUFLDOL]DU
'HPDLVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH&RQWDVD
UHFHEHU
/RWHVDFRPHUFLDOL]DU
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
9DORUHVDUHFHEHUGHSDUWHV
UHODFLRQDGDV
2XWURVFUpGLWRV






(P





$9 HP 

































































































7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR








7RWDO













,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO

$+ HP









,QYHVWLPHQWRVHP
FRQWURODGDV
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(P 
$9 HP
3DVVLYR

 
&LUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV





'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV



6DOiULRVHQFDUJRVVRFLDLV

LPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV



2EULJDo}HVSRUFRPSUDGH

LPyYHLVHDGLDQWDPHQWRVD

 
FOLHQWHV


5HSDVVHVDHIHWXDUDSDUFHLURV
 
QRVHPSUHHQGLPHQWRV


'LYLGHQGRVDSDJDU



9DORUHVDSDJDUSDUDSDUWHV

UHODFLRQDGDV



2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGH 
GLUHLWRVFUHGLWyULRV



2XWUDVREULJDo}HV


3URYLVmRSDUDGHPDQGDV

 
MXGLFLDLV


7RWDOGR3DVVLYR&LUFXODQWH


1mR&LUFXODQWH

 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


'HErQWXUHV



'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV

$TXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV

 
VRFLHWiULDV


3URYLVmRSDUDGHPDQGDV

 
MXGLFLDLV


3URYLVmRSDUDJDUDQWLD



2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGH 
GLUHLWRVFUHGLWyULRV



2XWUDVREULJDo}HV


7RWDOGR3DVVLYRQmR
 

FLUFXODQWH
3DWULP{QLR/tTXLGR

&DSLWDO6RFLDO
 




(P 





































 













 






 



 
 



 
 

 
 



$+
$9 HP  HP

 

  


  

  


 



 


  

  

  



 




 


  



 



 


  

  


  

 




 







5HVHUYDGHFDSLWDO$o}HVHP
WHVRXUDULD3UHMXt]RVDFXPXODGRV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRV 
SURSULHWiULRVGDFRQWURODGRUD
3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmR

FRQWURODGRUHV
7RWDOGR3DWULP{QLR/tTXLGR7RWDO
GR3DVVLYRHGR3DWULP{QLR

/tTXLGR

Ativo



 

(P




  





 

$9 HP 



 

 



 









 
 



 

 

(P

 
 
 
 
 


 
 



 

$9 HP 











 
 



$+
HP







 




Caixa e equivalentes de caixa

(PGHGH]HPEURGHRFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomR
FRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXHIRLGHFRUUHQWHEDVLFDPHQWHGRDXPHQWRQRYROXPHGHFDSWDo}HVGHUHFXUVRVDWUDYpVGH
GtYLGDVHP
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Aplicações Financeiras

(PGHGH]HPEURGHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomR
FRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH$UHGXomRGH5PLOK}HVRXGHFRUUH
SULQFLSDOPHQWHSHORUHVJDWHGDVDSOLFDo}HVSDUDRFRQVXPRGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

Contas a receber (circulante e não circulante)

(PGHGH]HPEURGHRFRQWDVDUHFHEHUHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  $ UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX  VH GHX
SULQFLSDOPHQWHSHORUHFHELPHQWRGDVSDUFHODVFRQWUDWXDLVFRPYHQFLPHQWRHP

Lotes a comercializar (circulante e não circulante)

2HVWRTXHGHORWHVDFRPHUFLDOL]DU FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH WRWDOL]RX5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
D5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVDUHGXomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYHQGDV
GHORWHVFRQFOXtGRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVFRPELQDGDFRPDUHGXomRGD3URYLVmRGH
'LVWUDWRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV

$V GHPDLV FRQWDV GR DWLYR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWDUDP VDOGRV
UHOHYDQWHVHRXQmRVRIUHUDPYDULDo}HVUHOHYDQWHVHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEUR
GH

Passivo
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)

(PGHGH]HPEURGHDUXEULFDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHDR5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GH5PLOK}HVRXHPIXQomRGHDPRUWL]Do}HVRFRUULGDVDRORQJRGRDQRGH

Debêntures (circulante e não circulante)


(PGHGH]HPEURGHDUXEULFDGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5ELOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRD5ELOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 $ UHGXomR GHFRUUHX GD FRQYHUVmR GDV GHErQWXUHV HP DXPHQWR GH FDSLWDO H FRQVWLWXLomR GH
UHVHUYD GH FDSLWDO FRPELQDGR FRP D FDSWDomR DGLFLRQDO GH 5  PLOK}HV UHSUHVHQWDGRV SHOD
SULPHLUDHVpWLPDHPLVVmR

Obrigações com cessões de direitos creditórios (Circulante e Não Circulante)

(PGHGH]HPEURGHDFRQWDGH2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVIRLGH5
PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR GH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHFRUUHQWHGRIOX[RGHUHFHELPHQWRGDFDUWHLUDFHGLGDH
SRUWDQWRUHGXomRGDVREULJDo}HVYLQFXODGDVDHVVDFDUWHULD

Patrimônio líquido

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRIRLGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGRDRSDWULP{QLROtTXLGRQHJDWLYRGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRVHGHXHPYLUWXGHGRDXPHQWRGHFDSLWDODWUDYpVGDFRQYHUVmR
GHGHEHQWXUHVGHWLGDVSHORDFLRQLVWDQRYDORUGH5ELOKDRFRPELQDGRFRPRSUHMXt]RGRH[HUFtFR

$VGHPDLVFRQWDVGRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDUDPVDOGRVUHOHYDQWHV
HRXVRIUHUDPYDULDo}HVUHOHYDQWHVHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
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$WLYR&LUFXODQWH
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH



&DL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&RQWDVD5HFHEHU
/RWHVDFRPHUFLDOL]DU



(P HP
PLOKDUHVGHUHDLV 

 





 



'HPDLVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH1mR

FLUFXODQWH
&RQWDVDUHFHEHU
/RWHVDFRPHUFLDOL]DU
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
9DORUHVDUHFHEHUGHSDUWHV

UHODFLRQDGDV
2XWURVFUpGLWRV























7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR




 



,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDV
,PRELOL]DGRH,QWDQJtYHO



 







$9 HP




















 
 



 





















(P HP
PLOKDUHVGHUHDLV 



















 
 
 



 





















$9 HP




















 
 



 





















$+
HP 
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3DVVLYR
&LUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
6DOiULRVHQFDUJRVVRFLDLVLPSRVWRV
HSDUWLFLSDo}HV

2EULJDo}HVSRUFRPSUDGHLPyYHLVH
DGLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV5HSDVVHVD
HIHWXDUDVyFLRVLQFRUSRUDGRUHV

'LYLGHQGRVDSDJDU
2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGHGLUHLWRV
FUHGLWyULRV
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGR3DVVLYR&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR
6RFLDO'LIHULGR
$TXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
3URYLVmRSDUDJDUDQWLD
2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGHGLUHLWRV
FUHGLWyULRV
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGR3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLR/tTXLGR
&DSLWDO6RFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV










3DWULPRQLROtTXLGRDWULEXtYHODRV
SURSULHWiULRVGDFRQWURODGRUD

3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHV
7RWDOGR3DWULP{QLR/tTXLGR
7RWDOGR3DVVLYRH3DWULP{QLR
/tTXLGR






(P
HPPLOKDUHVGH
UHDLV 

























 


$9 HP

















































(P
HPPLOKDUHVGH
UHDLV 







































$9 HP 




























































$+ HP

















































$WLYR

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

(PGHGH]HPEURGHRFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomR
FRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHVVDUHGXomRGH5PLOK}HVRXIRL
GHFRUUHQWHPDMRULWDULDPHQWHSHODXWLOL]DomRGRFDL[DQRFXUVRGRVQHJyFLRVHPIXQomRGDUHGXomRGH
YHQGDVHODQoDPHQWRVHP

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

(PGHGH]HPEURGHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomR
FRP 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  $ UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX 
GHFRUUHQWHGRVUHVJDWHVVXSHULRUHVjVDSOLFDo}HV
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&RQWDVDUHFHEHU FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 

$ UXEULFD GH FRQWDV D UHFHEHU UHSUHVHQWD D UHFHLWD GRV ORWHV YHQGLGRV TXH Mi IRL UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR FRQIRUPH PHWRGRORJLD 32& PDV DLQGD QmR IRL UHFHELGD SHOD &RPSDQKLD (P  GH
GH]HPEURGHRFRQWDVDUHFHEHUHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5ELOKmRHP
GHGH]HPEURGH$UHGXomRGH5 PLOK}HVRXVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHOR
DXPHQWRGD3URYLVmRGH'LVWUDWRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVWRWDOL]DQGR5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HV OtTXLGRVGRFXVWRGRHVWRTXH HP
GHGH]HPEURGH
/RWHVDFRPHUFLDOL]DU FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 

2 HVWRTXH GH ORWHV D FRPHUFLDOL]DU WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRD5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHORLQFUHPHQWRGRVSRWHQFLDLV
ORWHVTXHSRGHUmRYLUDVHUGLVWUDWDGRVFRQVWDQWHGD3URYLVmRGH'LVWUDWRVQRPRQWDQWHGH5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  FRPELQDGR j UHGXomR GR HVWRTXH FRQFOXtGRV H HP
GHVHQYROYLPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVGHFRUUHQWHVGDVYHQGDV

$VGHPDLVFRQWDVGRDWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDUDPVDOGRVUHOHYDQWHV
HRXQmRVRIUHUDPYDULDo}HVUHOHYDQWHVHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
3DVVLYR

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 

(PGHGH]HPEURGHDUXEULFDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVIRLGH5PLOK}HV
PDQWHQGRVH HVWiYHO TXDQGR FRPSDUDGD DRV 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  HP
IXQomRGHDPRUWL]Do}HVHFDSWDo}HVHPPRQWDQWHVHTXLYDOHQWHV
Debêntures (circulante e não circulante)


(PGHGH]HPEURGHDUXEULFDGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5ELOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRj5ELOKmRHPGHGH]HPEURGH
2DXPHQWRGHFRUUHGDDSURSULDomRGHMXURVQRPRQWDQWHGH5ELOKmRUHIHUHQWHjVHJXQGD
H WHUFHLUD HPLVVmR VXEWUDtGRV 5 PLOK}HV GHFRUUHQWHV GH DPRUWL]Do}HV GD SULPHLUD HPLVVmR
FRPELQDGRVDXPDFDSWDomRDGLFLRQDOQRYDORUGH5PLOK}HV TXDUWDHPLVVmR 
2EULJDo}HVFRPFHVV}HVGHGLUHLWRVFUHGLWyULRV &LUFXODQWHH1mR&LUFXODQWH 
(P  GH GH]HPEUR GH  D FRQWD GH 2EULJDo}HV FRP FHVV}HV GH GLUHLWRV FUHGLWyULRV IRL GH
5 PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR
FRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHFRUUHQWHGRIOX[RGHUHFHELPHQWRGDFDUWHLUD
FHGLGD
$V GHPDLV FRQWDV GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWDUDP VDOGRV
UHOHYDQWHVHRXVRIUHUDPYDULDo}HVUHOHYDQWHVHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH


3DWULP{QLROtTXLGR

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRIRLQHJDWLYRHP5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP
RSDWULP{QLROtTXLGRSRVLWLYRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDGRSHOR
SUHMXt]RGRH[HUFtFLRQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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)/8;2'(&$,;$

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVYDORUHVUHODWLYRVDRVIOX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRVGD&RPSDQKLDSDUD
RVSHUtRGRVLQGLFDGRV

3(5Ë2'2'(6(,60(6(6(1&(55$'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$2
3(5Ë2'2'(6(,60(6(6(1&(55$'2(0'(-81+2'(


3HUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR GH

HP5PLOH[FHWRSHUFHQWXDO 


8WLOL]DomRGHFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV



 
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
*HUDomR XWLOL]DomR GHFDL[DQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR
 
*HUDomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV


$+













 
 



Consumo de caixa e equivalentes de caixa nas atividades operacionais

2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRGH5PLOK}HV
QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  $ UHGXomR GR FRQVXPR GH FDL[D
RSHUDFLRQDOGH5PLOK}HVRX  pGHFRUUHQWHGDUHGXomRGRSUHMXL]RQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH

Geração (utilização) de caixa e equivalente de caixa nas atividades de investimento

2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5 PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH (VVD YDULDomR GHYHVH SULQFLSDOPHQWH DR
PHQRUYROXPHGHUHVJDWHVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGXUDQWHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGH

Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH7DOJHUDomRGHFDL[DGH5PLOK}HV
GHFRUUH SULQFLSDOPHQWH GD UHGXomR GDV DPRUWL]Do}HV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV SULQFLSDO
PDLVMXURV HPIXQomRGRDORQJDPHQWRGRYHQFLPHQWRGHSDUWHUHOHYDQWHGDGtYLGDGD&RPSDQKLD

(;(5&Ë&,2 62&,$/ (1&(55$'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2
(;(5&Ë&,262&,$/(1&(55$'2(0'('(=(0%52'(
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
HP5PLOH[FHWRSHUFHQWXDO 







8WLOL]DomRGHFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
*HUDomR XWLOL]DomR GHFDL[DQDVDWLYLGDGHV
GHLQYHVWLPHQWR
*HUDomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
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Utilização de caixa e equivalentes de caixa nas atividades operacionais

2 FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR GDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV IRL GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHPDQWHYHVHHVWiYHOTXDQGRFRPSDUDGR DR FRQVXPR GH
FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

Geração (utilização) de caixa e equivalente de caixa nas atividades de investimento

2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDDXPHQWRGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGR
DR FDL[D OtTXLGR JHUDGR GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDGRSHORFDL[DDSOLFDGRHPLQYHVWLGDVGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGH2DXPHQWRGRFDL[DQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVpGHFRUUHQWHGRDXPHQWR
QDFDSWDomRGHHPUSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVRFRUULGRVQRH[HUFtFLRGH
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR



HP5PLOH[FHWRSHUFHQWXDO 
8WLOL]DomRGHFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
*HUDomR XWLOL]DomR GHFDL[DQDVDWLYLGDGHV
GHLQYHVWLPHQWR
*HUDomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
































$+




Utilização de caixa e equivalentes de caixa nas atividades operacionais

2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH $ UHGXomR QRFRQVXPR GHFDL[DRSHUDFLRQDO GH 5
PLOK}HVRX  GHFRUUHGDGLPLQXLomRGRVORWHVDFRPHUFLDOL]DUFRQIRUPHPHQFLRQDGRQRLQtFLR
GHVWDVHomR

Geração (utilização) de caixa e equivalente de caixa nas atividades de investimento

2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR FDL[DFRQVXPLGR GH 5 PLOK}HV QR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH7DOJHUDomRGHFDL[DGH5PLOK}HVGHFRUUH
GDUHGXomRGRFDL[DDSOLFDGRQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos
2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVDUHGXomRGH5PLOK}HVQDJHUDomRGH
FDL[D QDV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR p UHVXOWDGR GD GD UHGXomR QR YROXPH GH FDSWDo}HV GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQRDQRGH
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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 base das receitas da Companhia e, consequentemente de suas operações, nas últimas
informações financeiras divulgadas pelo Companhia relativas ao período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
advém da venda de lotes. A Companhia contabiliza a receita de vendas dos lotes pela metodologia
PoC (“Percentage of Completion”), que consiste no reconhecimento da receita de vendas conforme
a evolução do custo incorrido no empreendimento, em relação ao custo total orçado. O custo orçado
é uma variável que pode afetar materialmente os resultados operacionais da Companhia, tendo em
vista que afeta a velocidade de reconhecimento da receita, e o resultado bruto gerado pelos
empreendimentos. Sendo assim, a Companhia acompanha e revisa tais custos mensalmente,
refletindo os devidos ajustes em suas respectivas datas-base, para evitar distorções na apropriação
de resultados.

(ii)

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

Como uma empresa do setor imobiliário, a qual opera integralmente no Brasil, os resultados
operacionais, fluxo de caixa e condição financeira da Companhia, assim como os resultados
operacionais, fluxo de caixa e condição financeira dos clientes da Companhia, são afetados por
condições econômicas gerais no Brasil, especialmente pelo crescimento econômico brasileiro.
Taxas de juros
O lucro líquido da Companhia é influenciado por variações nas taxas de juros, uma vez que essas
variações têm impacto sobre as despesas de juros incorridas com instrumentos de dívida
remuneradas a taxas de juros variáveis, contratos de compra e venda indexados a taxas de juros
variáveis e sobre as receitas de juros geradas dos saldos de caixa e investimento da Companhia.
Os principais fatores que afetam os resultados operacionais são os fatores atrelados à receita das
vendas dos lotes. A receita das vendas dos lotes varia de acordo com a quantidade total (volume)
de lançamentos, o número total de vendas, a velocidade de construção dos imóveis e o volume de
distratos.
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(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Índices
INCC
IGPM
CDI
TR

30/06/2020
4,01%
7,31%
4,19%
0,0%

31/12/2019
4,1%
7,3%
4,6%
0,0%

31/12/2018
4,0%
7,6%
6,4%
0,0%

31/12/2017
4,0%
-0,5%
9,9%
0,0%

Preponderantemente, as receitas da Companhia são indexadas ao Índice Geral de Preços do
Mercado (IGPM) e ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
(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
Os contratos de fornecedores de obras, que compõem o custo dos empreendimentos, são indexados
ao INCC e variam conforme a oscilação de tal índice.
As dívidas corporativas são atreladas ao CDI. Dessa forma, o custo financeiro da Companhia oscila
conforme a variação desses índices.
As aplicações financeiras da Companhia são atreladas ao CDI e oscilam conforme a variação desse
índice.
Cabe ressaltar que a empresa não possui custos atrelados a moedas estrangeiras, tampouco dívidas
ou valores a receber.
As variações nos índices supracitados podem impactar o resultado operacional e financeiro da
Companhia.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
  (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV



,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

D

1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGR
GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH D LQWURGXomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU VHJPHQWR
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGHJHUDGRUD
GHFDL[D
E



&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVGHVHQYROYHVHXVHPSUHHQGLPHQWRV
DWUDYpVGH6RFLHGDGHVGH3URSyVLWR(VSHFtILFR±63(SRUWDQWRDFRQVWLWXLomRGHQRYDVHPSUHVDV
ID]SDUWHGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD7RGDVDV63(VWrPRPHVPRREMHWRVRFLDO
(QWUHRVDQRVGHHD&RPSDQKLDDOLHQRXSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGHDOJXPDVHPSUHVDV
FRQWURODGDVSRUHODFRQIRUPHPHQFLRQDGRQDWDEHODDEDL[RHWDPEpPUHDOL]RXDUHHVWUXWXUDomR
GHVFULWDQRLWHP F DEDL[RDVVLPFRPRRPHQFLRQDGRQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
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L 'HVLQYHVWLPHQWRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHFRQYHUVmRGH'HErQWXUHV
1RVWHUPRVGHXP&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH$o}HVH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGRHPGH
RXWXEUR GH  L  D &RPSDQKLD DGTXLULX GD *DILVD  GDV Do}HV RUGLQiULDV GD FRQWURODGD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSHUWHQFHQWHVj*DILVD6$ UHSUHVHQWDQGRSRUWDQWRGRWRWDOGHDo}HV
GH HPLVVmR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR  SHOR YDORU GH 5 PLOK}HV PHGLDQWH FRPSHQVDomR GH
GLUHLWRV GH FUpGLWR H LL  D $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR UHVJDWRX  Do}HV SUHIHUHQFLDLV GD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRSHUWHQFHQWHVj*DILVD6$SHORYDORUGH5FRPSDJDPHQWRPHGLDQWHD
HQWUHJDGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD$OSKDYLOOH(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD
1RGLDGHGH]HPEURGHPHGLDQWHGHOLEHUDomRWRPDGDHP$VVHPEOHLD*HUDORVDFLRQLVWDV
GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR GHFLGLUDP SHOD FRQYHUVmR GD WRWDOLGDGH GDV GHErQWXUHV GD  HPLVVmR
HPLWLGDVFRQIRUPH³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD(PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
HP $o}HV 2UGLQiULDV GD (VSpFLH 4XLURJUDIiULD VHP *DUDQWLD 5HDO HP XPD ÒQLFD 6pULH SDUD
'LVWULEXLomR 3ULYDGD GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR 6$´ GH  GH PDLR GH  FRP R FRQVHTXHQWH
DXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
1D PHVPD GDWD RV DFLRQLVWDV GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR WDPEpP GHFLGLUDP SHOD FRQYHUVmR GH
 GHErQWXUHV GD  HPLVVmR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HPLWLGDV FRQIRUPH R ³,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD(PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HV2UGLQiULDVGD(VSpFLH
4XLURJUDIiULD VHP *DUDQWLD 5HDO HP XPD ÒQLFD 6pULH SDUD 'LVWULEXLomR 3ULYDGD GD $OSKDYLOOH
8UEDQLVPR 6$´ GH  GH IHYHUHLUR GH FRPRFRQVHTXHQWHDXPHQWR GHFDSLWDOVRFLDOGD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
1RGLDGHGH]HPEURGHPHGLDQWHGHOLEHUDomRWRPDGDHP$VVHPEOHLD*HUDORVDFLRQLVWDV
GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR GHFLGLUDP SHOD FRQYHUVmR GH  GHErQWXUHV GD  HPLVVmR GD
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR HPLWLGDVFRQIRUPHR³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD(PLVVmRGH
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HV2UGLQiULDVGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDVHP*DUDQWLD5HDOHP
XPDÒQLFD6pULHSDUD'LVWULEXLomR3ULYDGDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$´GHGHIHYHUHLURGH
FRPRFRQVHTXHQWHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRQRPRQWDQWHGH5
PLOK}HV
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no parecer
do auditor
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

A partir de 01 de janeiro de 2018, a Companhia adotou o CPC 47 – Receita de contrato com clientes
(IFRS 15) que traz novos requisitos para a mensuração e o momento de reconhecimento de receita.
Para o caso específico do setor de incorporação imobiliária, a manutenção do método de
reconhecimento de receitas denominado POC ou adoção do método das chaves, por exemplo,
decorrerá das análises contratuais efetuadas pela Administração. O Ofício CVM/SNC/SEP/n.º
02/2018, emitido pela área técnica da CVM, orientou as entidades no sentido da manutenção da
aplicação do previsto na OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica 02 às entidades de
Incorporação Imobiliárias Brasileiras atualmente vigente, de modo que a Companhia, no exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, manteve o reconhecimento de receita pelo POC para os contratos
que atenderam todas as condicionantes impostas pelo CPC 47, destacadamente àquele referente à
segurança quanto a entrada de fluxo de caixa para a entidade. O referido pronunciamento não teve
efeito significativo nas demonstrações financeiras.
A partir de 01 de janeiro de 2018, a Companhia adotou o CPC 48 – Instrumentos Financeiros (IFRS 9)
que inclui, entre outros, novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos
financeiros e a mensuração de perdas prospectivas esperadas de crédito para ativos financeiros e
contratuais. Com base na sua avaliação, a Companhia concluiu que os novos requerimentos de
classificação não tiveram um impacto significativo na contabilização de ativos e passivos financeiros
mensurados a valor justo. Deste modo, a Companhia efetuou a mensuração da provisão referente
às perdas de créditos esperadas para os contratos vendidos.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das
Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06(R2) emitida pelo IASB e CPC,
respectivamente.
Essa norma substituiu a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) –
Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para uma das
partes do contrato, ou seja, os clientes (arrendatários).
Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros
pagamentos do arrendamento e um “direito de uso" que representa seus direitos de utilizar os ativos
subjacentes. Podem ficar de fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto
prazo ou de pequenos montantes. Para os arrendadores, os critérios de reconhecimento e
mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras ficam substancialmente mantidos.
Companhia aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, a qual não
exige a reapresentação dos valores correspondentes e possibilita a adoção de expedientes práticos.
Portanto, a informação comparativa de 2018 não foi reapresentada. Na transição, para arrendamentos
classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC 06(R2) / IFRS16, os passivos de
arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos de alugueis remanescentes,
descontados pela taxa de empréstimo incremental da Companhia em 1º de janeiro de 2019. Os ativos
de direito de uso foram mensurados ao valor equivalente ao passivo de arrendamento na data de adoção
inicial. A Companhia optou por utilizar o expediente prático de transição e não reconhecer os ativos de
direito de uso e os passivos de arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor, bem
como com prazos de arrendamento inferiores a 12 meses.
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Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor, o ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre Tratamento de
Tributos sobre o Lucro. Essa interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento
e mensuração no CPC 32 - Tributos sobre o Lucro (IAS 12) quando há incerteza sobre os tratamentos
de tributos sobre o lucro. A ICPC 22 não se aplica a tributos fora do âmbito no CPC 32 nem inclui
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários
incertos. São abordados especificamente:

•
•

Se a Companhia considera tratamentos tributários incertos separadamente;
As suposições que a Companhia faz em relação aos exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais;

•

Como a Companhia determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais
não utilizados , créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e

•

Como a Companhia considera as mudanças de fato e circunstâncias. A Companhia realizou
uma análise do ICPC 22 e não identificou impactos materiais com relação às práticas contábeis
adotadas atualmente.

(b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Já apresentado na seção anterior, quando aplicável.
(c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os relatórios dos auditores da Companhia sobre as demonstrações financeiras do período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2020, assim como dos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017 não apresentaram ressalvas.
Os relatórios apresentaram ênfase com relação às práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, conforme abaixo:
“Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras individuais foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e as demonstrações financeiras
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 Companhia, para reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade
imobiliária não concluida, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o
entendimento da administração da Companhia quanto à aplicação do CPC 47 – Receita de contrato
com o cliente (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.”
Comentário da Administração sobre a ênfase:
A Administração ressalta que 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, em
especial observando o entendimento da CVM quanto ao critério de reconhecimento de receita,
conforme o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV


3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV

$ DGPLQLVWUDomR UHYLVD DQXDOPHQWH HRX TXDQGR RFRUUH DOJXP HYHQWR HVSHFtILFR R YDORU FRQWiELO
OtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWDQFLDVHFRQ{PLFDV
RSHUDFLRQDLVRXWHFQROyJLFDVTXHSRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO
6HQGR WDLV HYLGrQFLDV LGHQWLILFDGDV H R YDORU FRQWiELO OtTXLGR H[FHGHU R YDORU UHFXSHUiYHO p
FRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELODRYDORUUHFXSHUiYHO

(VVDVSHUGDVVmRODQoDGDVDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRTXDQGRLGHQWLILFDGDV
3URYLVmRSDUDULVFRGHFUpGLWR
$DGPLQLVWUDomRUHDOL]DDQiOLVHVSHULyGLFDVDILPGHLGHQWLILFDUVHH[LVWHPHYLGrQFLDVREMHWLYDVTXH
LQGLTXHPTXHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVDVVRFLDGRVjUHFHLWDDSURSULDGDSRGHUmRQmRIOXLUSDUDD
HQWLGDGH([HPSORV D DWUDVRVQRSDJDPHQWRGDVSDUFHODV E FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVORFDLVRX
QDFLRQDLV GHVIDYRUiYHLV HQWUH RXWURV &DVR H[LVWDP WDLV HYLGrQFLDV D UHVSHFWLYD SURYLVmR p
UHJLVWUDGDVHQGRTXHRPRGHORDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDpDDERUGDJHPVLPSOLILFDGD

3URYLVmRSDUDGLVWUDWR

$&RPSDQKLDUHYLVDSHULRGLFDPHQWHVXDVSUHPLVVDVSDUDFRQVWLWXLomRGDSURYLVmRSDUDGLVWUDWRV
IDFHjUHYLVmRGRVKLVWyULFRVGHVXDVRSHUDo}HVFRUUHQWHVHGDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVGHSHUGDVTXH
OHYDPHPFRQVLGHUDomRDVFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVHVSHUDGDVHHVSHFtILFDVGHFDGDWUDQVDomR

&XVWRVRUoDGRVGRVHPSUHHQGLPHQWRV

2VFXVWRVRUoDGRVFRPSRVWRVSULQFLSDOPHQWHSHORVFXVWRVLQFRUULGRVHFXVWRVSUHYLVWRVDLQFRUUHU
SDUD R HQFHUUDPHQWR GDV REUDV VmR UHJXODUPHQWH UHYLVDGRV FRQIRUPH HYROXomR GDV REUDV H
HYHQWXDLVDMXVWHVLGHQWLILFDGRVFRPEDVHQHVWDUHYLVmRVmRUHIOHWLGRVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
2HIHLWRGHWDLVUHYLV}HVQDVHVWLPDWLYDVDIHWDRUHVXOWDGR

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH SURYLVmR SDUD FDXVDV WULEXWiULDV WUDEDOKLVWDV H FtYHLV $ DYDOLDomR GD
SUREDELOLGDGH GH SHUGD LQFOXL D DYDOLDomR GDV HYLGrQFLDV GLVSRQtYHLV D KLHUDUTXLD GDV OHLV DV
MXULVSUXGrQFLDV GLVSRQtYHLV DV GHFLV}HV PDLV UHFHQWHV QRV WULEXQDLV H VXD UHOHYkQFLD QR
RUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV

$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPR
SUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDV
FRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV

$OLTXLGDomRGDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHVGLIHUHQWHVGRV
HVWLPDGRV HP UD]mR GH LPSUHFLV}HV LQHUHQWHV DR SURFHVVR GD VXD GHWHUPLQDomR $ &RPSDQKLD
UHYLVDDVHVWLPDWLYDVHDVSUHPLVVDVSHORPHQRVDQXDOPHQWH
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
Não aplicável
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes às últimas informações financeiras divulgadas pela
Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(ii)
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e
responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes às últimas
informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30
de junho de 2020 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável
(iv)
Contratos de construção não terminada – em termos de custo orçado e receita a ser
incorrida
Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes às últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
(v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável
(b)

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas informações financeiras
intermediárias relativas às últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras referentes às últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
(b)

Natureza e o propósito da operação

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras referentes às últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
(c)
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras referentes às últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
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10.8 - Plano de Negócios

3ODQRGH1HJyFLRV



D

,QYHVWLPHQWRV

L
'HVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

2PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRUXPDSDUFHODUHOHYDQWHGHLQYHVWLPHQWRVHP
SURVSHFomRHDSURYDomRGHQRYDViUHDVSDUDRODQoDPHQWRGRVHPSUHHQGLPHQWRV2FLFORGHVGH
RLQtFLRGDSURVSHFomRDWpDDSURYDomRGXUDHPPpGLDGRLVDFLQFRDQRV&RQVLGHUDGRHVWHORQJR
FLFORLQLFLDOpLPSRUWDQWHTXHD&RPSDQKLDSRVVXDXPSODQHMDPHQWRSOXULDQXDOGHLQYHVWLPHQWRTXH
YLDELOL]HVHXFUHVFLPHQWRQRORQJRSUD]R
'DGRHVWHFHQiULRPHVPRGXUDQWHRVDQRVHPTXHD&RPSDQKLDUHGX]LXVLJQLILFDQWHPHQWHRYROXPH
GH ODQoDPHQWRV HQWUH  H  QR DQR GH  RV LQYHVWLPHQWRV HP SURVSHFomR H
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV iUHDV IRL PDQWLGR FRP R REMHWLYR GH SUHSDUDU D &RPSDQKLD SDUD D
UHWRPDGDGRPHUFDGR
&RQIRUPH LQIRUPDGR QRV LWHQV    H  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV HIHLWRV
GHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'LPSDFWDUDPQRVVDVRSHUDo}HVSULQFLSDOPHQWHDSDUWLUGD
VHJXQGDTXLQ]HQDGHPDUoRGH(QWUHWDQWRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDH[FHWR
FRQIRUPHGLVSRVWRDFLPDQRVVDDGPLQLVWUDomRQmRYLVOXPEUDTXDLVTXHUDOWHUDo}HVHPQRVVRSODQR
GHH[SDQVmRHPGHFRUUrQFLDGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'



LL 

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

2VLQYHVWLPHQWRVHPSURVSHFomRHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDViUHDVVmRGHILQLGRVQRRUoDPHQWRGH
FDGD DQR FRP EDVH QD DYDOLDomR GR landbank FRUUHQWH H QD HVWUDWpJLD GH ODQoDPHQWR GH QRYRV
HPSUHHQGLPHQWRVQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
2PRGHORGHQHJyFLRVGDFRPSDQKLDSUHYrDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOSDUDRILQDQFLDPHQWRGR
LQYHVWLPHQWRHPSURVSHFomRHDSURYDomR1RHQWDQWRGDGRRFHQiULRHFRQ{PLFRGRV~OWLPRVDQRV
H VHX LPSDFWR QR VHWRU LPRELOLiULR H QD &RPSDQKLD FRP DUHGXomR GR QtYHO GH ODQoDPHQWRV H D
SULRUL]DomRGDILQDOL]DomRGDVREUDVGHHPSUHHQGLPHQWRVMiODQoDGRVRVLQYHVWLPHQWRVHQWUH
H  IRUDP ILQDQFLDGRV VXEVWDQFLDOPHQWH SRU PHLR GH FDSLWDO GRV DFLRQLVWDV UHIRUoDQGR D
DYDOLDomRSRVLWLYDTXHRVDFLRQLVWDVSRVVXHPHPUHODomRj&RPSDQKLDHDRVIXQGDPHQWRVGRVHWRU
LPRELOLiULR
$SDUWLUGHD&RPSDQKLDWHPXWLOL]DGRVHXFDL[DRSHUDFLRQDOSDUDILQDQFLDUQRYRVLQYHVWLPHQWRV
HFRQVLGHUDQGRR3ODQRGH1HJyFLRVD$GPLQLVWUDomRDFUHGLWDTXHRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
VHUi VXILFLHQWH SDUD ILQDQFLDU RV LQYHVWLPHQWRV 1R HQWDQWR FRP R REMHWLYR GH DFHOHUDU VHX
FUHVFLPHQWR D &RPSDQKLD XVDUi R FDSLWDO RULJLQDGR QHVWD 2IHUWD SDUD FRPSOHPHQWDU RV
LQYHVWLPHQWRVGHD
23ODQRGH1HJyFLRVGDFRPSDQKLDSUHYrWDQWRRVLQYHVWLPHQWRVHPSURVSHFomRHGHVHQYROYLPHQWR
GHQRYDViUHDVFRPRRSDJDPHQWRGDVREULJDo}HVGD&RPSDQKLDJDUDQWLQGRDVVLPDFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOSDUDRIXWXURSUHYLVtYHO(VWHSODQRIRLHODERUDGRWHQGRSRUEDVHDVLWXDomRDWXDOGRV
DWLYRVHSDVVLYRVHDVDo}HVIXWXUDVSODQHMDGDVSHOD$GPLQLVWUDomREHPFRPRFHUWDVSUHPLVVDV
PDFURHFRQ{PLFDV H VHWRULDLV FRPR SRU H[HPSOR HVWLPDWLYDV GD UHDOL]DomR GH YHQGDV GH ORWHV
DYDOLDomRGDVORFDOLGDGHVHRXUHJL}HVFRPSRWHQFLDOSDUDDUHDOL]DomRGHQRYRVODQoDPHQWRVSRU
VXDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$HSUHYLV}HVUHDLVGHWD[DGHMXURVHLQIODomR


LLL 

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWR
RXSUHYLVWRV
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10.8 - Plano de Negócios

E
'HVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GHSODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU

1mR Ki DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU
PDWHULDOPHQWHQDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD




F

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L

'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR Ki SHVTXLVDV H SURMHWRV HP GHVHQYROYLPHQWR SDUD QRYRV
SURGXWRVHVHUYLoRVMiGLYXOJDGRV

LL 
0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRVGHQRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV


1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR Ki SHVTXLVDV H SURMHWRV HP GHVHQYROYLPHQWR SDUD QRYRV
SURGXWRVHVHUYLoRVMiGLYXOJDGRV


LLL 

3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR Ki SHVTXLVDV H SURMHWRV HP GHVHQYROYLPHQWR SDUD QRYRV
SURGXWRVHVHUYLoRVMiGLYXOJDGRV

LY 

0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRVSURGXWRV RX
VHUYLoRV

1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR Ki SHVTXLVDV H SURMHWRV HP GHVHQYROYLPHQWR SDUD QRYRV
SURGXWRVHVHUYLoRVMiGLYXOJDGRV
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP±Descrição dos Fatores de Risco deste Formulário de Referência –
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela
Organização Mundial da Saúde (“OMS”) em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em nossas operações. 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.”DVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVRSHUDo}HVGDVVRFLHGDGHVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDVRIUHUDPXPLPSDFWRUHOHYDQWHHPUD]mRGDVPHGLGDV
GH UHVWULomR j FLUFXODomR GH SHVVRDV DGRWDGDV FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD GR &29,'
VHQGRXPGRVSULQFLSDLVHIHLWRVDQHFHVVLGDGHGHSRVWHUJDomRSHOD&RPSDQKLDGRVODQoDPHQWRV
SUHYLVWRVSDUDRDQRGH

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDSDQGHPLDSURYRFDGDSHORQRYRFRURQDYtUXVFRQWLQXDUiD
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RV
GHFDL[D$&RPSDQKLDDFUHGLWDDLQGDTXHDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGHSHQGHUiGH
GHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLV

$VFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGDDWXDOSDQGHPLDRFRUUHUDP HFRQWLQXDPRFRUUHQGR DSyVDHPLVVmR
GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHSHUPDQHFHQGRDLQGDDSyVDSXEOLFDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHHPUD]mRGH
VHUHPHYHQWRVUHFHQWHVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLV
GLVSRQtYHLV SDUD TXH D &RPSDQKLD SXGHVVH UHDOL]DU XPD DYDOLDomR D UHVSHLWR GR LPSDFWR GD
SDQGHPLDGR&29,'HPVHXVQHJyFLRVDOpPGDVSRQGHUDo}HVDSUHVHQWDGDVQHVWHLWHPH
QRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(VSHFLILFDPHQWH HP UHODomR DR IOX[R GH FDL[D RSHUDFLRQDO KRXYH XP LPSDFWR QHJDWLYR FRP D
SRVWHUJDomRGRSODQRGHODQoDPHQWRVHFRPDUHGXomRGDVYHQGDVHPUHODomRDREXVLQHVVSODQGR
*UXSRSDUDRVPHVHVGHPDUoRDPDLR(VWHLPSDFWRIRLPLQLPL]DGRSHORYROXPHGHYHQGDVGRV
ODQoDPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD $OSKDYLOOH QD SULPHLUD TXLQ]HQD GH PDUoR GH  FRP UHVXOWDGR
VXSHULRU DR business plan GH  $V YHQGDV GH PDUoR D MXQKR GH  IRUDP LQIHULRUHV DR
SODQHMDGR9DOHUHVVDOWDUTXHDYHQGDGHHVWRTXHGHMXQKRMiUHFXSHURXRQtYHOGHYHQGDSURMHWDGR
QREXVLQHVVSODQGDFRPSDQKLDSDUDHVWHPrV$LQGDQDVHQWUDGDVGHFDL[DQRLWHPGLVWUDWRTXHp
XPGHGXWRUQDVHQWUDGDVGHFDL[DD&RPSDQKLDREVHUYRXXPDUHGXomRQDHIHWLYDomRGHGLVWUDWRV
RULJLQDGRVSHORVFOLHQWHVPLQLPL]DQGRDVVLPDUHGXomRGDVHQWUDGDVGHFDL[DQRVSULPHLURVPHVHV
GDSDQGHPLD2V9*9GLVWUDWDGRHQWUHPDUoRHMXQKRGHIRLLQIHULRUDRHVSHUDGR'HIRUPD
DJUHJDGDDHQWUDGDGHFDL[DGDFRPSDQKLDIRLLQIHULRUDRSODQHMDPHQWRSDUDRDQRQRVPHVHVGH
PDUoRDMXQKRGH

(PFRQWUDSDUWLGDjUHGXomRREVHUYDGDQDVHQWUDGDVGHFDL[DGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDKRXYH
XPD UHGXomR QRV JDVWRV GD FRPSDQKLD IUXWR GH PHGLGDV RSHUDFLRQDLV LPSOHPHQWDGDV GH IRUPD
WHPSHVWLYD2UHVXOWDGRGHVWDVPHGLGDVIRLXPDUHGXomRGHQDVVDtGDVGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD
FRPSDQKLDHQWUHPDUoRHMXQKRGH

2FDL[DILQDQFHLURWDPEpPIRLLPSDFWDGRSHODFULVHHFRQ{PLFDSURYRFDGDSHODSDQGHPLD$SHVDU
GDVLQFHUWH]DVD$OSKDYLOOHFRQWLQXRXDFHVVDQGRRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPRIRUPDGHPRQHWL]DU
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VXD FDUWHLUD GH UHFHEtYHLV H ILQDQFLDU VXDV RSHUDo}HV 1R SULPHLUR VHPHVWUH GH  UHDOL]RX
RSHUDo}HVGHFHVVmRGHUHFHEtYHLVQDPRGDOLGDGH),',&WRWDOL]DQGR5PLOK}HVHHPLWLXGtYLGD
FRUSRUDWLYDHPXPWRWDOGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR1RHQWDQWRXPDVGDVRSHUDo}HV
ILQDQFHLUDGH&5,SODQHMDGDVHHVWUXWXUDGDVSHODFRPSDQKLDSDUDVHUFRQFOXtGDHPPDUoRGH
QmRRFRUUHXSHODUHSHQWLQDUHGXomRGHOLTXLGH]GRPHUFDGRGHFDSLWDLVDSDUWLUGDVHJXQGDVHPDQD
GHPDUoR'HVWDIRUPDRLPSDFWRQRSODQRGHIXQGLQJIRLPLQLPL]DGRUHVXOWDQGRHPXPFRQVXPR
GHFDL[DVXSHULRUDRSODQHMDGRSDUDRPHVPRSHUtRGR

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHIRUDPWRPDGDVPHGLGDVDGHTXDGDVSDUDSUHYHQLUD
GLVVHPLQDomRGD&29,'EHPFRPRDVVHJXUDUDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVGXUDQWHRSHUtRGR
GHSDQGHPLD

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomR
VHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVLPSDFWRV

2V LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD GR &29,' VmR FRQWtQXRV H SRUWDQWR D &RPSDQKLD
DYDOLDUiDHYROXomRGRVHIHLWRVGDDWXDOSDQGHPLDHPVXDVUHFHLWDVDWLYRVUHVXOWDGRVQHJyFLRVH
SHUVSHFWLYDVLQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHODOWHUDomRQDVXDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRVHXV
QHJyFLRV$VDQiOLVHVGD&RPSDQKLDVHUmRUHDOL]DGDVHPOLQKDFRPR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3
QHPLWLGRSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPGHPDUoRGHTXHRULHQWDRV
DGPLQLVWUDGRUHVHDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVDFRQVLGHUDUHPFXLGDGRVDPHQWH
RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV H UHSRUWDUHP QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVRVSULQFLSDLVULVFRVHLQFHUWH]DVDGYLQGRVGHVVDDQiOLVHHPFRQVRQkQFLDFRPDVQRUPDV
FRQWiEHLVDSOLFiYHLV

$GHFODUDomRGDSDQGHPLDGR&29,'SHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHVHQFDGHRX
VHYHUDVPHGLGDVUHVWULWLYDVSRUSDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDU
FRQWURODU R VXUWR UHVXOWDQGR HP PHGLGDV UHVWULWLYDV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR
TXDUHQWHQD H ORFNGRZQ UHVWULo}HV jV YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH
ORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGH
FRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
(P GHFRUUrQFLD GH WDLV PHGLGDV D URWLQD GRV FRUUHWRUHV H IXQFLRQiULRV FRQWUDWDGRV IRL DOWHUDGD
GHYLGRDRIHFKDPHQWRSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGRGHWRGRVRVHVFULWyULRVHHVWDQGHVGHYHQGDGD
&RPSDQKLD1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRHVFULWyULRGD&RSDQKLDYROWRXDRSHUDUFRP
ORWDomRPi[LPDGHGHVXDFDSDFLGDGH

'HVWD IRUPD WRGD D HTXLSH GH YHQGDV SDVVRX D DWXDU H[FOXVLYDPHQWH YLD FDQDLV GLJLWDLV
DSUHVHQWDQGRRVSURGXWRVYLDWRXUVYLUWXDLVDWHQGHQGRRVFOLHQWHVFRPGLYHUVDVIHUUDPHQWDVFRPR
FKDW RQOLQH FKDPDGDV GH YtGHR LQFOXLQGR DTXHODV LQ ORFR FRP R LQWXLWR GH WDQJLELOL]DU SDUD R
FRQVXPLGRU R ORWH HP TXHVWmR DOpP GRV Mi GLIXQGLGRV :KDWV$SS H FKDPDGDV WHOHI{QLFDV 2
SURFHVVRGHFROHWDGHGRFXPHQWRVHDVVLQDWXUDGRVFRQWUDWRVWDPEpPYHPVHQGRIHLWDGHIRUPD
WRWDOPHQWH UHPRWD 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D HTXLSH GH YHQGDV DWXD GH IRUPD
SUHVHQFLDOREVHUYDGDVDVUHVWULo}HVHUHJXODPHQWDo}HVUHODFLRQDGDVDGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOHSRU
PHLRGHFDQDLVGLJLWDLV
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$WpRPRPHQWRGRVRLWRVHVWDQGHVGHYHQGDGD&RPSDQKLDTXDWURMiIRUDPUHDEHUWRVWUrVHVWmR
RSHUDQGRFRPKRUiULRPDUFDGRHXPVHJXHIHFKDGRUHVSHLWDQGRWRGDVDVQRUPDVHLQVWUXo}HVGDV
DXWRULGDGHVORFDLV

1R TXH WDQJH DV REUDV D &RPSDQKLD WHYH GXDV GH VXDV VHLV REUDV DIHWDGDV SHOD SDQGHPLD GR
&29,'XPFDVRGHYLGRDGHFLVmRGDSUHIHLWXUDORFDOHPSDUDOLVDUWRGDDWLYLGDGHGD&RQVWUXomR
&LYLOHRXWUDHQIUHQWRXTXHEUDQDVXDFDGHLDGHVXSULPHQWRV(PDPEDVDFRPSDQKLDDFUHGLWDTXH
RVDWUDVRVQDHQWUHJDVHUmRLQIHULRUHVDPHVHV

1mRREVWDQWHRGLVSRVWRDFLPDD&RPSDQKLDHPPRPHQWRDOJXPLQWHUURPSHXDVVXDVDWLYLGDGHV
QRVFDQWHLURVGHREUDVGRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVHPGHVHQYROYLPHQWRRTXHSRVVLELOLWRXD
FRQWLQXLGDGH GDV REUDV HYLWDQGR FRP LVVR DWUDVRV QD HQWUHJD GH WDLV HPSUHHQGLPHQWRV GD
&RPSDQKLD

&RPUHODomRDRVLPSDFWRVILQDQFHLURVRFDVLRQDGRVSHOR&29,'RORFNGRZQGHFUHWDGRDSDUWLU
GHPDUoRGHHFRQVHTXHQWHIHFKDPHQWRGRVHVWDQGHVGHYHQGDVIH]FRPTXHD&RSDQKLD
WLYHVVHUHGXomRGHYHQGDVQRPrVGHDEULOHSRVWHUJDVVHRVODQoDPHQWRVSUHYLVWRVLQLFLDOPHQWHSDUD
RWULPHVWUHGHUHGX]LQGRFRQVHTXHQWHPHQWHRYROXPHGHUHFHLWDQRSHUtRGR

1RHQWDQWRFRPRUHIOH[RGDPDLRUSUHIHUrQFLDGRVFRQVXPLGRUHVSRUFDVDVDSyVDSDQGHPLDHGD
HVWUXWXUDGHYHQGDVUHPRWDGLJLWDORYROXPHGHYHQGDVGHHVWRTXHUHFXSHURXQRVPHVHVGHPDLR
HSULQFLSDOPHQWHMXQKRGHFRQIRUPHLGHQWLILFDGRQDWDEHODGHYHQGDVDEDL[R

9(1'$6 9*9 0(16$,6'(
(67248( (00,/+®(6'(5 







0Ç6  



-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR

'HVGHRLQtFLRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLD
EXVFRXDWXDUSDUDSURWHJHUVXDUHFHLWDHUHQHJRFLDURIOX[RGHSDJDPHQWRGHVXDVGHVSHVDVGH
PRGRDUHIRUoDUVHXFDL[D$VDWLYLGDGHVGHSURWHomRGHUHFHLWDLQFOXtUDP L DOWHUDo}HVGHSROLWLFD
GHFREUDQoDSDUDDGDSWDUjVQHFHVVLGDGHVGHFOLHQWHVDIHWDGRVSHOD&29,'H LL UHIRUoRGRV
WLPHVGHFREUDQoDH[WHUQDORFDomRGHODSWRSVSDUDTXHRVWLPHVGHFREUDQoDH[WHUQDDWXDVVHPHP
VXDVFDVDV

&RP UHODomR jV GHVSHVDV D &RPSDQKLD UHVWULQJLX QRYDV FRQWUDWDo}HV GH SURGXWRVVHUYLoRV
DXPHQWRX D SHULRGLFLGDGH GR FRPLWr GH FDL[D SDUD GLiULD UHQHJRFLRX SUD]R GH SDJDPHQWR FRP
IRUQHFHGRUHV DGHULX jV QRYDV SROLWLFDV WULEXWDULDV GRV JRYHUQRV IHGHUDOHVWDGXDO H PXQLFLSDO H
QHJRFLRXFDUrQFLDVFRPQRVVRVFUHGRUHV
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'D PHVPD IRUPD FRP R IHFKDPHQWR GRV FDQWHLURV GH REUDV D FRPSDQKLD WHYH XP PHQRU
GHVHPEROVR FRP FRQVWUXoDR FXVWR GRV HPSUHHQGLPHQWRV  GR TXH R SODQHMDGR EHQHILFLDQGR D
JHUDomRGHFDL[DQRWULPHVWUHGHFRQIRUPHWDEHODDEDL[R
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO
&HVVmRGH'LUHLWR&UHGLWyULR















Fluxo de Caixa Operacional

-47.374

-93.389

-92.811

-128.023

Cessão de Direito Creditório

105.368

-11.694

-46.159

-50.218






$&RPSDQKLDHVWiPRQLWRUDQGRRVGHVGREUDPHQWRVGDSDQGHPLDHPUD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDO
GR&29,'FRPRREMHWLYRGHSUHVHUYDUDVXDVHJXUDQoDGHVHXVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHV
HFOLHQWHVEHPFRPRPDSHDQGRRVUHIOH[RVGDSDQGHPLDHPVHXVQHJyFLRV$&RPSDQKLDQmRWHP
FRPRSUHYHUTXDQGRDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOGHL[DUmRGHVHUQHFHVViULDVHHPVHX
HQWHQGLPHQWR D UHFXSHUDomR GR YROXPH GH ODQoDPHQWRV H YHQGDV QDV VXDV RSHUDo}HV GHYHUi
DFRQWHFHUGHIRUPDJUDGXDOXPDYH]TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVH
JUDGXDOPHQWHVHWRUQHPLQH[LVWHQWHV

'HVGHRLQtFLRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLD
EXVFRXDWXDUSDUDSURWHJHUVXDUHFHLWDHUHQHJRFLDURIOX[RGHSDJDPHQWRGHQRVVDVGHVSHVDVGH
PRGRDUHIRUoDUVHXFDL[D$VDWLYLGDGHVGHSURWHomRGHUHFHLWDLQFOXtUDP L DOWHUDo}HVGHSROLWLFD
GHFREUDQoDSDUDDGDSWDUjVQHFHVVLGDGHVGHFOLHQWHVDIHWDGRVSHOD&29,' LL UHIRUoRGRVWLPHV
GHFREUDQoDH[WHUQDORFDomRGHODSWRSVSDUDTXHRVWLPHVGHFREUDQoDH[WHUQDDWXDVVHPHPVXDV
FDVDVHPLJUDomRGRVHVIRUoRVGHYHQGDVSDUDRGLJLWDO

&RP UHODomR jV GHVSHVDV D &RPSDQKLD UHVWULQJLX QRYDV FRQWUDWDo}HV GH SURGXWRVVHUYLoRV
DXPHQWRX D SHULRGLFLGDGH GR FRPLWr GH FDL[D SDUD GLiULD UHQHJRFLRX SUD]R GH SDJDPHQWR FRP
IRUQHFHGRUHV DGHULX jV QRYDV SROLWLFDV WULEXWDULDV GRV JRYHUQRV IHGHUDOHVWDGXDO H PXQLFLSDO H
QHJRFLRXFDUrQFLDVFRPQRVVRVFUHGRUHV

0HGLGDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGR&29,'
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(VFULWyULR

'HLPHGLDWRFULDPRVXPFRPLWrGHFULVHHFRPRSULPHLUDVDo}HVHVWDEHOHFHPRV+RPH2IILFHSDUD
 GRV FRODERUDGRUHV DVVLP FRPR VXVSHQGHPRV YLDJHQV FRUSRUDWLYDV 1R GHFRUUHU GD
SDQGHPLD SURPRYHPRV SDOHVWUDV RQOLQH GLYXOJDPRV LQIRUPDWLYRV UHODWLYRV j VD~GH PHQWDO
HTXLOtEULRHPRFLRQDOHPHGLGDVSUHYHQWLYDVVREUHR&29,'

$GHPDLV GHVHQYROYHPRV SDUFHULDV FRP ODERUDWyULRV SDUD D UHDOL]DomR GH H[DPHV GLDJQyVWLFRV
UHODWLYRVjGRHQoD(PSDUDOHORSUHSDUDPRVRHVFULWyULRSDUDXPSRVVtYHOUHWRUQRJUDGDWLYRHHP
IRUPDWRURGt]LRRQGHKLJLHQL]DPRVRHVFULWyULRFRPRXPWRGR

)UHQWH j SRVVLELOLGDGH GH UHWRUQR IXWXURHVWi SURJUDPDGD GLVWULEXLomR GH PiVFDUDV LQVWDODomR GH
WDSHWHVDQLILFDQWHHPDLRUGLVSRQLELOLGDGHGHSRQWRVGHGLVSHQVHUGHiOFRROHPJHO

0HGLGDV7UDEDOKLVWDV

&RPRPHGLGDVWUDEDOKLVWDVDGRWDPRVDOJXQVSRQWRVGD03FRPRSRUH[HPSORDDGRomRGD
UHGXomRGHGDMRUQDGDFRPFRQVHTXHQWHUHPXQHUDomR$OpPGLVVRDGRWDPRVRGLIHULPHQWRGR
SDJDPHQWR GH  GH IpULDV DERQR SHFXQLiULR VLVWHPD 6 H SRVWHUJDomR H SDUFHODPHQWR GR
SDJDPHQWRGR)*76

&DQWHLURGH2EUDV

(PREUDVQRSULPHLURPRPHQWRGLVSHQVDPRVGHWRGDHTXDOTXHUDWLYLGDGHVDTXHOHVFRODERUDGRUHV
SHUWHQFHQWHVDJUXSRVGHULVFRSULQFLSDOPHQWHRVLGRVRV$GRWDPRVWXUQRVDOWHUQDGRVQRVUHIHLWyULRV
SDUDHYLWDUDJORPHUDo}HVDGTXLULPRVWHUP{PHWURVSDUDPHGLomRGHWHPSHUDWXUDGRVFRODERUDGRUHV
DQWHV GR LQtFLR GDV DWLYLGDGHV H GLVSRQLELOL]DPRV iOFRRO HP JHO QDV iUHDV FRPXQV DVVLP FRPR
SURJUDPDVHGXFDWLYRVUHODWLYRVDPHGLGDVGHSUHYHQomR

(VWDQGHVGH9HQGDV

(PGHFRUUrQFLDGR&29,'HYLVDQGRDSURWHomRGHVHXVIXQFLRQiULRVIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHV
DFRPSDQKLDIHFKRXWRGRVVHXVHVWDQGHVGHYHQGDV'HDFRUGRFRPRULHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLV
VREUH R FXPSULPHQWR GH TXDUHQWHQD JUDGXDOPHQWH UHDEULPRV QRVVRV HVWDQGHV QDV UHJL}HV TXH
SHUPLWLGDV7RGRVHOHVVHJXLQGRHVWULWDVQRUPDVGHVHJXUDQoDFRPRFKHFDJHPGHWHPSHUDWXUD
DFHVVRDSHQDVXWLOL]DQGRPiVFDUDiOFRROHPJHOQDHQWUDGDHHPWRGRRDPELHQWHPi[LPRGH
FRUUHWRUHV SRU HVWDQGH SURFHVVRV ULJRURVRV GH OLPSH]D DXPHQWR GD IUHTXrQFLD GH OLPSH]D H
DJHQGDPHQWR GH KRUiULR GH YLVLWDV SDUD HYLWDU DJORPHUDo}HV 6HJXLPRV H VHJXLUHPRV DV
GHWHUPLQDo}HVGRVJRYHUQRVIHGHUDOHVWDGXDLVPXQLFLSDLVVREUHRIHFKDPHQWRGRVHVWDQGHV

$GHPDLVHPGHMXOKRGHD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO ³&()´ GLYXOJRXPXGDQoDVQDOLQKD
GHILQDQFLDPHQWRGH/RWH8UEDQL]DGRHDRIHUWDGHWD[DVGHMXURVGLIHUHQFLDGDVSDUDPRGDOLGDGHV
GH&RQVWUXomR,QGLYLGXDO
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$PEDV DV PRGDOLGDGHV FRQWDP FRP funding GR 6LVWHPD %UDVLOHLUR GH 3RXSDQoD H (PSUpVWLPR
³6%3(´ HUHDMXVWHSHOD7D[D5HIHUHQFLDO ³75´ HIRUDPGLVSRQLELOL]DGRVSDUDFRQWUDWDomRDSDUWLU
GHGHDJRVWRGH

3DUDDPRGDOLGDGHGHILQDQFLDPHQWRGH/RWH8UEDQL]DGRSRGHUmRVHUILQDQFLDGRVYDORUHVHQWUH5
PLOH5PLOKmRFRPWD[DGHMXURVHIHWLYDGHDWpDRDQR75TXRWDGHILQDQFLDPHQWR
GHDWpVREUHRYDORUGHDYDOLDomRGRWHUUHQRHSUD]RGHDWpPHVHVSDUDSDJDPHQWRGD
GtYLGD

$QRYDPRGDOLGDGHGHFUpGLWRLPSXOVLRQDDRIHUWDGHILQDQFLDPHQWRVQDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDV
SHOD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVWHQGRHPYLVWDTXHFRPDQRYDPRGDOLGDGHKDYHUi

•
$XPHQWRGRILQDQFLDPHQWRGHSDUDGRSUHoRGRWHUUHQR

•
7D[DGHMXURVSDVVDDVHUGHPDLV75

•
1DPRGDOLGDGH$TXLVLomRGHWHUUHQR&RQVWUXomRRX&RQVWUXomRHPWHUUHQRSUySULR

•
7D[DGHMXURVGHPDLV75

•
1DV GXDV PRGDOLGDGHV RV DGTXLUHQWHV SRGHUmR XVDU R )XQGR GH *DUDQWLD GR 7HPSR GH
6HUYLoR )*76 SDUDDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVp
IDFXOWDWLYD GHVGH TXH QmR WHQKD VLGR GLYXOJDGR SURMHo}HV RX HVWLPDWLYDV DQWHULRUPHQWH
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLUDV  UHODFLRQDGDV jV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHjVGHVXDVFRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVp
IDFXOWDWLYD GHVGH TXH QmR WHQKD VLGR GLYXOJDGR SURMHo}HV RX HVWLPDWLYDV DQWHULRUPHQWH
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLUDV  UHODFLRQDGDV jV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHjVGHVXDVFRQWURODGDV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD

D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR

L
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHVUHJLPHQWRV
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi FRPSRVWR SRU  D  PHPEURV DFLRQLVWDV RX QmR HOHLWRV H
GHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVFRQVLGHUDQGRVHFDGDDQR
FRPRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPRFRQVHOKHLURVRXRTXHIRUPDLRU
GHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQDDVVHPEOHLDJHUDOTXHRVHOHJHUVHQGRWDPEpPFRQVLGHUDGRFRPR
LQGHSHQGHQWHR&RQVHOKHLURHOHLWRPHGLDQWHIDFXOGDGHSUHYLVWDSHORDUWLJRHGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVQDKLSyWHVHGHKDYHUDFLRQLVWDFRQWURODGRU

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRVVXLUHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR R TXDO IRL GHYLGDPHQWH DSURYDGR
SHOD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  H SRVWHULRUPHQWH
DOWHUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  H TXH SRGH VHU FRQVXOWDGR QR ZHEVLWH
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

$OpPGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSUHYLVWDVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOHPFRQIRUPLGDGH FRP R
(VWDWXWR 6RFLDO H 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

,
IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

,,
DSURYDUHUHYHURRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDORSODQRGHQHJyFLRVHRSODQR
SOXULDQXDOGD&RPSDQKLD

,,,
DSURYDU R FyGLJR GH FRQGXWD GD &RPSDQKLD H DV SROtWLFDV FRUSRUDWLYDV UHODFLRQDGDV L  j
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVHQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV LL DRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV LLL 
jV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H JHUHQFLDPHQWR GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV LY  j
UHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVH Y jLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV

,9
HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVGHILQLUVXDVDWULEXLo}HVHIL[DUVXDUHPXQHUDomRGHQWURGR
OLPLWHJOREDOGDUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
9
ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV 'LUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLD VROLFLWDU LQIRUPDo}HV VREUH FRQWUDWRV FHOHEUDGRV RX HP YLDV GH FHOHEUDomR H GH
TXDLVTXHURXWURVDWRV

9,
HVFROKHU H GHVWLWXLU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR FRQYRFiORV SDUD SUHVWDU RV
HVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUQHFHVViULRVVREUHTXDOTXHUPDWpULD
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9,,
DSUHFLDUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRDVFRQWDVGD'LUHWRULDHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDHGHOLEHUDUVREUHVXDVXEPLVVmRj$VVHPEOHLD*HUDO

9,,, VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
EHPFRPRGHOLEHUDUVREUHROHYDQWDPHQWRGHEDODQoRVVHPHVWUDLVRXHPSHUtRGRVPHQRUHVHR
SDJDPHQWRRXFUpGLWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR GHFRUUHQWHV GHVVHV EDODQoRV
EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX LQWHUFDODUHV j FRQWD GH
OXFURVDFXPXODGRVRXGHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoRDQXDORXVHPHVWUDO

,;
DSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHUHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDO

;
DSUHVHQWDU j $VVHPEOHLD *HUDO SURSRVWD GH GLVVROXomR IXVmR FLVmR H LQFRUSRUDomR GD
&RPSDQKLDHGHLQFRUSRUDomRSHOD&RPSDQKLDGHRXWUDVVRFLHGDGHV

;,
GHOLEHUDUVREUHRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD&90

;,,
GHOLEHUDUVREUHDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQRFDVR
GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

;,,, PDQLIHVWDUVHSUHYLDPHQWHVREUHTXDOTXHUDVVXQWRDVHUVXEPHWLGRj$VVHPEOHLD*HUDO

;,9 DXWRUL]DUDHPLVVmRGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQR$UWLJRGR(VWDWXWR
6RFLDOIL[DQGRRQ~PHURRSUHoRRSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRHDVFRQGLo}HVGHHPLVVmRGDVDo}HV
SRGHQGRDLQGDH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXUHGX]LURSUD]RPtQLPRSDUDRVHXH[HUFtFLRQDV
HPLVV}HV GH Do}HV E{QXV GH VXEVFULomR H GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV FXMD FRORFDomR VHMD IHLWD
PHGLDQWHYHQGDHPEROVDRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXPHGLDQWHSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFD
SDUDDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVHPOHL

;9
GHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRFRQIRUPHSUHYLVWRQRGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD&RPSDQKLD L GHOLEHUDUDHPLVVmRGHE{QXVGHVXEVFULomRHGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV LL GH
DFRUGRFRPRSODQRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGHOLEHUDUDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
DRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSHVVRDVQDWXUDLVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRXGH
VXDVFRQWURODGDVFRPH[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDVQDRXWRUJDHQRH[HUFtFLRGDV
RSo}HVGHFRPSUDH LLL DSURYDUDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHDFDSLWDOL]DomRGHOXFURVRX
UHVHUYDVFRPRXVHPERQLILFDomRHPDo}HV

;9, GHOLEHUDU VREUH R HVWDEHOHFLPHQWR GH SROtWLFDV GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R D VHUHP
LPSOHPHQWDGDVHPEHQHItFLRGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHGHPDLVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD

;9,, GHOLEHUDU VREUH D QHJRFLDomR FRP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD HIHLWR GH
FDQFHODPHQWR RX SHUPDQrQFLD HP WHVRXUDULD H UHVSHFWLYD DOLHQDomR REVHUYDGRV RV GLVSRVLWLYRV
OHJDLVSHUWLQHQWHV

;9,,, DXWRUL]DUDFRQWUDWDomRGHHQGLYLGDPHQWRSHOD&RPSDQKLDVREDIRUPDGHHPSUpVWLPRRX
HPLVVmRGHWtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRXTXDOTXHURXWURQHJyFLRMXUtGLFRTXHDIHWHDHVWUXWXUD
GHFDSLWDOGD&RPSDQKLD
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;,;

DXWRUL]DUDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVRXRXWURVQHJyFLRVMXUtGLFRV HHVSHFLILFDPHQWHQRFDVR

GHVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDFRQWUDWDomRGHHQGLYLGDPHQWR HQYROYHQGRYDORUHVLJXDLV
RXVXSHULRUHVD5 FHPPLOK}HVGHUHDLV HPXPDRSHUDomRLQGLYLGXDORXHPXPD
VpULHGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDV

;;
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVHVHPSUHTXHUHVSHLWDGRVRVOLPLWHVGR
FDSLWDO DXWRUL]DGR GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SRGHQGR DV GHErQWXUHV GH TXDOTXHU GDV
FODVVHVVHUGHTXDOTXHUHVSpFLHRXJDUDQWLD

;;, GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHQRWDVSURPLVVyULDVFRPHUFLDLVSULYDGDVHRXSDUDRIHUWDS~EOLFD
GHGLVWULEXLomR

;;,, GHOLEHUDU SRU GHOHJDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO TXDQGR GD HPLVVmR SHOD &RPSDQKLD GH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVTXHXOWUDSDVVHPROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRVREUH L DpSRFD
HDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDPRUWL]DomRRXUHVJDWH LL DpSRFDHDVFRQGLo}HVSDUDSDJDPHQWR
GRV MXURV GD SDUWLFLSDomR QRV OXFURV H GH SUrPLR GH UHHPEROVR VH KRXYHU H LLL  R PRGR GH
VXEVFULomRRXFRORFDomREHPFRPRDHVSpFLHGDVGHErQWXUHV

;;,,, DXWRUL]DU D DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV H D
UHDOL]DomRGHDVVRFLDo}HVVRFLHWiULDVRXDOLDQoDVHVWUDWpJLFDV FRPWHUFHLURVH[FHWRVHQRFXUVR
QRUPDO GRV QHJyFLRV ± LQFOXLQGR DFHOHEUDomR GH FRQWUDWRVGH SDUFHULD DVVRFLDo}HVFRQVyUFLRV
6&3VHFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHTXRWDVDo}HVRXTXHH[FHGDPDDOoDGDGD'LUHWRULDTXH
YHQKDDVHUHVWDEHOHFLGD

;;,9 GHOLEHUDUVREUHDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVLPyYHLVHPYDORULQGLYLGXDOHVXSHULRUD
5

;;9 HVWDEHOHFHUDDOoDGDGD'LUHWRULDSDUDDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVGRDWLYRSHUPDQHQWH
HEHQVLPyYHLVEHPFRPRDXWRUL]DUDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVGRDWLYRSHUPDQHQWHGHYDORU
VXSHULRU j DOoDGD GD 'LUHWRULD VDOYR VH D WUDQVDomR HVWLYHU FRQWHPSODGD QR RUoDPHQWR DQXDO GD
&RPSDQKLD

;;9, DXWRUL]DUDFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVHDSUHVWDomRGHDYDLVILDQoDVHJDUDQWLDVDREULJDo}HV
SUySULDVH[FHWRVHQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRXTXHH[FHGDPDDOoDGDGD'LUHWRULDTXHYHQKD
DVHUHVWDEHOHFLGD

;;9,, FRQFHGHUHPFDVRVHVSHFLDLVDXWRUL]DomRHVSHFtILFDSDUDTXHGHWHUPLQDGRVGRFXPHQWRV
SRVVDP VHU DVVLQDGRV SRU DSHQDV XP PHPEUR GD DGPLQLVWUDomR GR TXH VH ODYUDUi DWD QR OLYUR
SUySULR

;;9,,, HODERUDU H GLYXOJDU SDUHFHU IXQGDPHQWDGR VREUH TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH
Do}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGR

;;,; DSURYDU VHX SUySULR UHJLPHQWR LQWHUQR H R UHJLPHQWR LQWHUQR GD 'LUHWRULD H GH WRGRV RV
FRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR

;;; GHVLJQDURVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGRVGHPDLVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRTXH
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YLHUHPDVHULQVWLWXtGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

;;;,
HVWUXWXUDUXPSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXV&RPLWrVHGD
'LUHWRULD



;;;,,

GHOLEHUDUVREUHDSUiWLFDGRVDWRVGHVFULWRVQHVWHLWHPFRPUHODomRjVVXEVLGLiULDVGLUHWDV
GD&RPSDQKLDH


;;;,,, GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOD'LUHWRULDHSHORV&RPLWrVEHP
FRPRFRQYRFDURVPHPEURVGD'LUHWRULDSDUDUHXQL}HVHPFRQMXQWRVHPSUHTXHDFKDUQHFHVViULR

&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR

$&RPSDQKLDWHPXP&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXWiULRFRPSRVWRSRUQRPtQLPRPHPEURV
LQGLFDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHQGR D  DR PHQRV  XP  PHPEUR LQGHSHQGHQWH
FRQIRUPH GHILQLGR SHOR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H E  DR PHQRV  XP  PHPEUR FRP
UHFRQKHFLGDH[SHULrQFLDHPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomR
HGLWDGDSHOD&90TXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
QR kPELWR GR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV H GHILQH RV GHYHUHV H DV UHVSRQVDELOLGDGHV GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGDVHQWLGDGHVDXGLWDGDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

2&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOIRLGHYLGDPHQWHDSURYDGRHPUHXQLmRGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  H SRVWHULRUPHQWH DOWHUDGR HP  GH
VHWHPEURGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRZHEVLWHKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

'HDFRUGRFRPRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDVXDVDWULEXLo}HVLQFOXHP

,
RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD

,,
DYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

,,,
DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLD

,9
DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

9
DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH

9,
SRVVXLU PHLRV SDUDUHFHSomRH WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HVDFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRV
LQFOXVLYH FRP SUHYLVmR GH SURFHGLPHQWRV HVSHFtILFRV SDUD SURWHomR GR SUHVWDGRU H GD
FRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

'LUHWRULD

$ 'LUHWRULD FXMRV PHPEURV VHUmR HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR VHUi FRPSRVWD GH QR PtQLPR  GRLV  H QR Pi[LPR  VHWH  PHPEURV VHQGR XP
'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRU)LQDQFHLURXP'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHRVGHPDLV
'LUHWRUHVFRPDGHVLJQDomRTXHYHQKDDVHUDWULEXtGDHPVHXLQVWUXPHQWRGHHOHLomR2VFDUJRVGH
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'LUHWRU3UHVLGHQWHH'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVmRGHSUHHQFKLPHQWRREULJDWyULRHRV
GHPDLVGHSUHHQFKLPHQWRIDFXOWDWLYR2V'LUHWRUHVSRGHUmRDFXPXODUFDUJRV

2V'LUHWRUHVVHUmRHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUXPSUD]RGHPDQGDWRXQLILFDGRGH
 GRLV DQRVFRQVLGHUDQGRVHFDGDDQRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH GXDV $VVHPEOHLDV*HUDLV
2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRHGHVWLWXLomR

$ 'LUHWRULD SRVVXL 5HJLPHQWR ,QWHUQR SUySULR R TXDO IRL GHYLGDPHQWH DSURYDGR HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGRHPGH
VHWHPEURGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRZHEVLWHKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

(P FRQIRUPLGDGH FRP DV GLVSRVLo}HV GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD D 'LUHWRULD
SRVVXLWRGRVRVSRGHUHVSDUDSUDWLFDURVDWRVQHFHVViULRVDRIXQFLRQDPHQWRUHJXODUGRVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLDHPVHXFXUVRQRUPDOREVHUYDGDVDVDOoDGDVGD'LUHWRULDIL[DGDVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR HVVH UHJLPHQWR LQWHUQR GD 'LUHWRULD H DV FRPSHWrQFLDV GRV GHPDLV yUJmRV
VRFLHWiULRV

&RQIRUPHRGLVSRVWRQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHj'LUHWRULDLPSOHPHQWDU
DVGHOLEHUDo}HVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRPRyUJmRFROHJLDGR

, DSURYDUHVXEPHWHUDQXDOPHQWHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDSURSRVWD
GH GHVWLQDomR GRV OXFURV DSXUDGRV QR H[HUFtFLR DQWHULRU SDUD DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO

,, SUHSDUDUHVXEPHWHUjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDORSODQRGH
QHJyFLRVRSHUDFLRQDOHGHLQYHVWLPHQWRVHRSODQRGHQHJyFLRVSOXULDQXDO

,,, GHOLEHUDUVREUHDDEHUWXUDHRIHFKDPHQWRGHILOLDLV

,9 VXEPHWHU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D HVWUXWXUD EiVLFD GH RUJDQL]DomR DGPLQLVWUDWLYD GD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRGHILQLUDVDWULEXLo}HVGHVXDVYiULDVXQLGDGHV

9 VXEPHWHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSODQRGHFDUJRVHVDOiULRVHRTXDGURGHSHVVRDOGD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

9, DOLHQDUEHQVLPyYHLVFHGHUGLUHLWRVUHDLVRXFRQFHGHUGLUHLWRUHDOHPJDUDQWLDGHHPSUpVWLPRV
GHQWURGDDOoDGDSUHYLVWDQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

9,,FHOHEUDU FRQWUDWRV RX RXWURV QHJyFLRV MXUtGLFRV H[FHWR HQGLYLGDPHQWR  HQYROYHQGR YDORUHV
LQIHULRUHVD5 FHPPLOK}HVGHUHDLV HPXPDRSHUDomRLQGLYLGXDORXHPXPD
VpULHGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDV

9,,,DSURYDUDVLQVWUXo}HVDVHUHPGDGDVDRVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDQDV$VVHPEOHLD*HUDLV
GDVVRFLHGDGHVHPTXHGHWHQKDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDREVHUYDGDVDVGLUHWUL]HVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

,; VXEPHWHU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV PDWpULDV HQYROYHQGR VXEVLGLiULDV GLUHWDV GD
&RPSDQKLDTXHGHYDPVHUDSUHFLDGDVQRVWHUPRVGR$UWLJRH

; GHFLGLUVREUHTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHMDGHFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGD$VVHPEOHLD*HUDORX
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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LL
VHRHPLVVRUSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR

$&RPSDQKLDSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXiULRTXHDWHQGHSOHQDPHQWHDRVUHTXLVLWRV
GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHDRVUHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90FRQIRUPH
UHSRUWDGRQRLWHPDQWHULRU

LLL
GHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULDFRP
RDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWD
GDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

(PERUD D &RPSDQKLD QmR SRVVXD XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV GH H[WUD
DXGLWRULDFRPRDXGLWRULQGHSHQGHQWHpUHVSRQVDELOLGDGHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVFROKHUH
GHVWLWXLU DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQYRFDU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV SDUD SUHVWDU RV
HVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUQHFHVViULRV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHDVVHJXUDUTXHRV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV WHQKDP D TXDOLILFDomR H H[SHULrQFLD DSURSULDGD H FXPSUDP DV UHJUDV
SURILVVLRQDLVGHLQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRDDXWRQRPLDILQDQFHLUDGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHDXGLWRULD

3DUD ILQV GHDYDOLDomR GRWUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH RV DXGLWRUHV GHYHP VH UHSRUWDU DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR TXDLVTXHU GLVFXVV}HV KDYLGDV FRP RV FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLD H D JHVWmR VREUH SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV PXGDQoD QR HVFRSR GRV WUDEDOKRV
GHILFLrQFLDV UHOHYDQWHV H IDOKDV VLJQLILFDWLYDV QRV FRQWUROHV H WUDWDPHQWR FRQWiEHLV DOWHUQDWLYRV
DYDOLDomR GRV ULVFRV H DQiOLVH GH SRVVLELOLGDGH GH IUDXGHV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGH
FRQYRFDURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDHRVGHVXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWH SDUD SUHVWDU RV HVFODUHFLPHQWRV TXHHQWHQGHU QHFHVViULRV $GHPDLV R &RPLWr GH
$XGLWRULDTXHVHUHSRUWD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VXSHUYLVLRQD WRGDV VXDV DWLYLGDGHV GRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHSRGHUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVXEVWLWXLomRGHVWHV
FDVRHQWHQGDTXHDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVQmRHVWiVDWLVIDWyULD

E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ 'LUHWRULD SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR R TXDO IRL GHYLGDPHQWH DSURYDGR SHOD UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGRHPGH
VHWHPEURGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRZHEVLWHKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

$ 'LUHWRULD FXMRV PHPEURV VHUmR HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWDGHQRPtQLPRHQRPi[LPRPHPEURVVHQGRXP'LUHWRU3UHVLGHQWH
XP 'LUHWRU )LQDQFHLUR XP 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H RV GHPDLV 'LUHWRUHV FRP D
GHVLJQDomRTXHYHQKDDVHUDWULEXtGDHPVHXLQVWUXPHQWRGHHOHLomR2V'LUHWRUHVSRGHUmRDFXPXODU
FDUJRV

$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD SRVVXL WRGRV RV SRGHUHV SDUD LPSOHPHQWDU DV GHOLEHUDo}HV GDV
$VVHPEOHLDV *HUDLV H GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SUDWLFDU RV DWRV QHFHVViULRV DR
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IXQFLRQDPHQWRUHJXODUGRVVHXVQHJyFLRVREVHUYDGRVYDORUHVGHDOoDGDIL[DGRVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR H D DV FRPSHWrQFLDV GRV GHPDLV yUJmRV VRFLHWiULRV (P FRQIRUPLGDGH FRP VHX
(VWDWXWR6RFLDOHR5HJLPHQWR,QWHUQRGD'LUHWRULDpGHUHVSRQVDELOLGDGHGD'LUHWRULD

, DSURYDUHVXEPHWHUDQXDOPHQWHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDSURSRVWD
GH GHVWLQDomR GRV OXFURV DSXUDGRV QR H[HUFtFLR DQWHULRU SDUD DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO

,, SUHSDUDUHVXEPHWHUjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDORSODQRGH
QHJyFLRVRSHUDFLRQDOHGHLQYHVWLPHQWRVHRSODQRGHQHJyFLRVSOXULDQXDO

,,, GHOLEHUDUVREUHDDEHUWXUDHRIHFKDPHQWRGHILOLDLV

,9 VXEPHWHU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D HVWUXWXUD EiVLFD GH RUJDQL]DomR DGPLQLVWUDWLYD GD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRGHILQLUDVDWULEXLo}HVGHVXDVYiULDVXQLGDGHV

9 VXEPHWHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSODQRGHFDUJRVHVDOiULRVHRTXDGURGHSHVVRDOGD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

9, DOLHQDUEHQVLPyYHLVFHGHUGLUHLWRVUHDLVRXFRQFHGHUGLUHLWRUHDOHPJDUDQWLDGHHPSUpVWLPRV
GHQWURGDDOoDGDSUHYLVWDQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

9,,FHOHEUDU FRQWUDWRV RX RXWURV QHJyFLRV MXUtGLFRV H[FHWR HQGLYLGDPHQWR  HQYROYHQGR YDORUHV
LQIHULRUHVD5 FHPPLOK}HVGHUHDLV HPXPDRSHUDomRLQGLYLGXDORXHPXPD
VpULHGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDV

9,,,DSURYDUDVLQVWUXo}HVDVHUHPGDGDVDRVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDQDV$VVHPEOHLD*HUDLV
GDVVRFLHGDGHVHPTXHGHWHQKDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDREVHUYDGDVDVGLUHWUL]HVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

,; VXEPHWHU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV PDWpULDV HQYROYHQGR VXEVLGLiULDV GLUHWDV GD
&RPSDQKLDTXHGHYDPVHUDSUHFLDGDVQRVWHUPRVGR$UWLJRH

; GHFLGLUVREUHTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHMDGHFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGD$VVHPEOHLD*HUDORX
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH L FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUWRGRVRVQHJyFLRV
HRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD LL FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGRVGHPDLV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGH
VXDVFRQWURODGDVREVHUYDGDVDVDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDO LLL DSURYDUD
HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLD LY GLULJLUQRPDLVDOWRQtYHODVUHODo}HVLQVWLWXFLRQDLVGD
&RPSDQKLD Y FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDH YL GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HV
TXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV L SUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90
jV EROVDV GH YDORUHV RX PHUFDGRV GH EDOFmR RQGH IRUHP QHJRFLDGRV RV YDORUHV PRELOLiULRV GD
&RPSDQKLD EHP FRPR PDQWHU DWXDOL]DGR R UHJLVWUR GD &RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP D
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO GD &90 H DWHQGHU jV GHPDLV H[LJrQFLDV GHVVD UHJXODPHQWDomR LL 
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDLVRODGDPHQWHSHUDQWHD&90DVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGHEDOFmR
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RQGH IRUHP QHJRFLDGRV RV YDORUHV PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD H LLL  GHVHPSHQKDU DV RXWUDV
DWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHHRXSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWH DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR L  SODQHMDU LPSOHPHQWDU H FRRUGHQDU D SROtWLFD ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD DOpP GH RUJDQL]DU HODERUDU H FRQWURODU R RUoDPHQWR GD &RPSDQKLD LL  SUHSDUDU DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV JHULU D FRQWDELOLGDGH H DGPLQLVWUDU D WHVRXUDULD GD &RPSDQKLD HP
DWHQGLPHQWRjVGHWHUPLQDo}HVOHJDLVYLJHQWHV LLL RULHQWDUD&RPSDQKLDQDWRPDGDGHGHFLV}HVTXH
HQYROYDP ULVFRV GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD LY  HODERUDU UHODWyULRV GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD H SUHVWDU
LQIRUPDo}HVUHODWLYDVjVXDiUHDGHFRPSHWrQFLDDRVyUJmRVGD&RPSDQKLDH Y SODQHMDUHH[HFXWDU
SROtWLFDVGHJHVWmRHPVXDiUHDGHFRPSHWrQFLDH YL GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKH
IRUHP GH WHPSRV HP WHPSRV GHWHUPLQDGDV SHOR 'LUHWRU3UHVLGHQWH HRX SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

2VGHPDLV'LUHWRUHVWHUmRDVDWULEXLo}HVTXHOKHVIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR
'LUHWRU3UHVLGHQWHHRXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

F
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

2 &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD VRPHQWH VHUi LQVWDODGR QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HP TXH IRU
FRQYRFDGRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSUHYLVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO1DGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR&RQVHOKR)LVFDOQmRHVWiLQVWDODGRHQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
SUySULR

4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOVHUiFRPSRVWRSRUPHPEURVHIHWLYRVHVXSOHQWHVHPLJXDO
Q~PHUR DFLRQLVWDVRXQmR WRGRVHOHVTXDOLILFDGRVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HVOHJDLV

G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR HGH
FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR

L
D SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DQRPtQLPRDFDGDDQRDVXDDYDOLDomRFRPRyUJmRHGH
FDGDXPGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWHVHQGRTXHDDYDOLDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDRPHQRV
YH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLUR

$GLFLRQDOPHQWH RV 'LUHWRUHV WDPEpP VmR DYDOLDGRV LQGLYLGXDOPHQWH SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUSHORPHQRVUHXQL}HV
RUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR
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$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR PHPEURV GR &RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRe
IDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGRV&RQVHOKHLURVHGRV'LUHWRUHV VHUmR
GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR VHQGR FHUWR TXH RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV L 
LQGLYLGXDLV GRV &RQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR H DR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR LL GR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRHGRV'LUHWRUHVVHUmRWDPEpPGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRV
&RQVHOKHLURVH LLL GHFDGD&RQVHOKHLURHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HV
GHfeedbackLQGLYLGXDLV

'LUHWRULD



2FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPDSRLRPHWRGROyJLFRHSURFHGLPHQWDOGR&RPLWrGH
$XGLWRULD UHDOL]DUi DQXDOPHQWH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO H FROHWLYD GRV GLUHWRUHV
REVHUYDGRVRVVHJXLQWHVTXHVLWRVPtQLPRV
D H[SRVLomRGRVDWRVGHJHVWmRSUDWLFDGRVTXDQWRjOLFLWXGHHjHILFiFLDGDDomRDGPLQLVWUDWLYD
E FRQWULEXLomRSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
F  FRQVHFXomR GRV REMHWLYRV HVWDEHOHFLGRV QR SODQR GH QHJyFLRV H DWHQGLPHQWR j HVWUDWpJLD GH
ORQJR
$ DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR VHUi UHDOL]DGD SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRP
DX[tOLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHSRGHUiFRQWDUDLQGDFRPDX[tOLRGHHPSUHVDDVVHVVRULDH[WHUQD
HVSHFLDOL]DGDDVHUFRQWUDWDGDDH[FOXVLYRFULWpULRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
2VSURFHGLPHQWRVHDPHWRGRORJLDDGRWDGRVSDUDDUHDOL]DomRGDDYDOLDomRVmR
D DXWRDYDOLDomRGRVGLUHWRUHVSRUPHLRGHUHVSRVWDSHORSUySULRGLUHWRUDTXHVWLRQiULRTXHFRQWpP
TXHVLWRV TXH EXVFDP DYDOLDU GHWHUPLQDGDV FRPSHWrQFLDV H RV UHVXOWDGRV DOFDQoDGRV QR
GHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV
E HQYLRGRVTXHVWLRQiULRVGHDXWRDYDOLDomRDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSRUPHLR
GHXPVLVWHPDHOHWU{QLFR
F SURFHVVRGHDYDOLDomRGRVGLUHWRUHVSHORVPHPEURVGRFRQVHOKRTXHFRQVLVWHQRSUHHQFKLPHQWR
GHTXHVWLRQiULRFRQWHQGRTXHVLWRVTXHEXVFDPDYDOLDU
G FRPSHWrQFLDVFRPRFRPXQLFDomRIRUPDomRGHHTXLSHJHUDomRGHYDORUFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO
HQWUHRXWURVDOpPGDH[HFXomRHRPRQLWRUDPHQWRGRSODQRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
H DQiOLVHTXDQWRjOLFLWXGHHjHILFiFLDGRVDWRVGHJHVWmRSUDWLFDGRV
I FRQWULEXLomRSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRFRPIRFRHPLQGLFDGRUHVFRPRIDWXUDPHQWR(%,7'$
GtYLGD OtTXLGD GD &RPSDQKLD PHOKRULD GH tQGLFHV GH OLTXLGH] H GRV SURFHVVRV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHRFDVR
J DWHQGLPHQWRGHPHWDVHHVWUDWpJLDVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
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&RPLWrGH$XGLWRULD

2&RPLWrGH$XGLWRULDUHDOL]DQRPtQLPRDFDGDDQRDDYDOLDomRGRVyUJmRVFRPRFROHJLDGRVH
GHFDGDXPGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWHVHQGRTXHDDYDOLDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDRPHQRV
YH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULD

(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRPHPEURGR
&RPLWrGH$XGLWRULDTXHHVWLYHUQDIXQomRSRUSHORPHQRVUHXQL}HVRUGLQiULDVGHVGHD~OWLPD
DYDOLDomR$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR&RRUGHQDGRUGR&RPLWr
GH$XGLWRULDFRQIRUPHDSOLFiYHO

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RPLWr
GH$XGLWRULD2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmR
DR &RRUGHQDGRU GR &RPLWr HP TXHVWmR H DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD

&RPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR

(YHQWXDLVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDRFRQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRHVHLQVWLWXtGRVSHOD
&RPSDQKLDGHYHUmRUHDOL]DUQRPtQLPRDFDGDXPDQRDVXDDXWRDYDOLDomRHVHXSURFHVVRGH
IXQFLRQDPHQWRHDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV

2 FRRUGHQDGRU GH UHIHULGR FRPLWr FRQGX]LUi R SURFHVVR GH DYDOLDomR IRUPDO GHYHQGR WRGRV RV
PHPEURV UHVSRQGHU D SHUJXQWDV HVSHFtILFDV H ID]HUHP VXD DYDOLDomR VREUH DV FLQFR GLPHQV}HV
IXQGDPHQWDLVSDUDDHILFiFLDGRyUJmR

L IRFRHVWUDWpJLFRGRFRPLWr

LL FRQKHFLPHQWRHLQIRUPDo}HVVREUHRQHJyFLRHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

LLL LQGHSHQGrQFLDHSURFHVVRWUDEDOKRGRFRPLWr

LY IXQFLRQDPHQWRGDVUHXQL}HVHGRFRPLWrH Y PRWLYDomRHDOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHV

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGRFRPLWrH
GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j
SHVVRD HP TXHVWmR FRRUGHQDGRU GR FRPLWr H DR SUHVLGHQWH GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD

LL
PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

(P UHODomR j PHWRGRORJLD DGRWDGD R SURFHVVR GH DYDOLDomR FRQVLVWH QDV VHJXLQWHV HWDSDV
DXWRDYDOLDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLDomR GR SUySULR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD H GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR HQTXDQWR yUJmRV
FROHJLDGRV $OpP GLVVR RV PHPEURV GRV &RPLWrV GH $XGLWRULD UHDOL]DP VXD DXWRDYDOLDomR H
DYDOLDomRGRSUySULR&RPLWrGH$XGLWRULD
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2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV FDUDFWHUtVWLFDV H
UHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXVPHPEURVVHX3UHVLGHQWHH
FDGD XP GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR EXVFDQGR DOFDQoDU XP DOWR QtYHO GH HVSHFLDOL]DomR
GXUDQWHDDYDOLDomR

2V SULQFLSDLV FULWpULRV XWLOL]DGRV QD DYDOLDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV
PHPEURVGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRVmR L DVVLGXLGDGHQRH[DPHHQRGHEDWHGDVPDWpULDV
GLVFXWLGDV LL  D FRQWULEXLomR DWLYD QR SURFHGLPHQWR GHFLVyULR H LLL  R FRPSURPHWLPHQWR FRP R
H[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV

-iSDUDRVPHPEURVGD'LUHWRULDVmRDYDOLDGRVGHDFRUGRFRPDVXDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOHPHWDV
FRUSRUDWLYDVTXHVmRGHILQLGDVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD

LLL
FRPRRVUHVXOWDGRVGDDYDOLDomRVmRXWLOL]DGRVSHORHPLVVRUSDUDDSULPRUDUR
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGRV&RQVHOKHLURVHGRV'LUHWRUHV VHUmR
GLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKR

2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV GRV &RQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP
TXHVWmR DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR VHQGR TXH RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR H GRV 'LUHWRUHV VHUmR WDPEpP GLVSRQLELOL]DGRV D WRGRV FRPR IRUPD GH ILVFDOL]DomR H
HVWtPXORDRVGHPDLVPHPEURV2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGHFDGD&RQVHOKHLURHGR3UHVLGHQWH
GR&RQVHOKRVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFNLQGLYLGXDLV

2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RQVHOKHLURV 'LUHWRUHV &RPLWr GH
$XGLWRULDHGHVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURVVmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRV
IRUWHV H RV SRQWRV TXH GHYHP VHU PHOKRUDGRV SRU FDGD XP GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGR&RPLWrGH$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

3DUDSURSLFLDURHQGHUHoDPHQWRGRVSRQWRVLGHQWLILFDGRVDFLPD RVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGH
FDGD&RQVHOKHLURGRVHX3UHVLGHQWHHGRVPHPEURVGD'LUHWRULDVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGH
feedbackLQGLYLGXDLV3DUDDVVHJXUDULVVRDDYDOLDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDRPHQRVYH]GXUDQWH
DYLJrQFLDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLURHGRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULD

(P UHODomR DR &RPLWr GH $XGLWRULD RV UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV VHUmR
GLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2V
UHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmR&RRUGHQDGRUGR
&RPLWrGH$XGLWRULDHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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LY
VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$DYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRGHVHXVPHPEURVHGRVPHPEURV
GD 'LUHWRULD p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H D DYDOLDomR GH
GHVHPSHQKR GR &RPLWr GH $XGLWRULD EHP FRPR GH VHXV PHPEURV p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR VHX
&RRUGHQDGRUVHQGRTXHSRGHUiVHUFRQWUDWDGDHPSUHVDGHFRQVXOWRULDSDUDDVVHVVRUDUFRPRSURFHVVR
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDLVVHUYLoRVGHDVVHVVRULDH[WHUQDQmRKDYLDPVLGRFRQWUDWDGRV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjV$VVHPEOHLDV*HUDLV

D

3UD]RVGHFRQYRFDomR


$ &RPSDQKLD QmR DGRWD SUiWLFD GLIHUHQFLDGD TXDQWR DRV SUD]RV GH FRQYRFDomR HP UHODomR DR
SUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD$$VVHPEOHLD*HUDOVHUiFRQYRFDGDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRXQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLSRUDFLRQLVWDVRXSHOR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGR
LQVWDODGRPHGLDQWHDQ~QFLRSXEOLFDGRGHYHQGRDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUIHLWDFRPQRPtQLPR
GLDVGHDQWHFHGrQFLDHDVHJXQGDFRQYRFDomRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDV

E  &RPSHWrQFLDV

$OpP GRV SRGHUHV DWULEXtGRV SHOD OHJLVODomR YLJHQWH H SHOR (VWDWXWR 6RFLDO VmR GH FRPSHWrQFLD
H[FOXVLYDGD$VVHPEOHLD*HUDODVVHJXLQWHVPDWpULDV

,
WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV EHP FRPR H[DPLQDU GLVFXWLU H DSURYDU DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
,,
GHOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH D GHVWLQDomR GR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
,,, HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDO TXDQGR
LQVWDODGR
,9 IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDOVHLQVWDODGR
9
DSURYDU SODQRV GH FRQFHVVmR GH Do}HV RX GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV DRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
9, DOWHUDUR(VWDWXWR6RFLDO
9,, GHOLEHUDU VREUH D GLVVROXomR OLTXLGDomR IXVmR FLVmR LQFRUSRUDomR GD &RPSDQKLD RX GH
TXDOTXHUVRFLHGDGHQD&RPSDQKLD
9,,, DSURYDUSUHYLDPHQWHDQHJRFLDomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmRQDV
KLSyWHVHVFXMDDSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOVHMDSUHYLVWDQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU
,; GHOLEHUDUVREUHDGLVSHQVDGDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVHPFDVRGH
VDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGR
;
VXVSHQGHURH[HUFtFLRGHGLUHLWRVGHDFLRQLVWDFRQIRUPHSUHYLVWRHPOHLHQR(VWDWXWR6RFLDO
QmR SRGHQGR QHVVD GHOLEHUDomR YRWDU R V  DFLRQLVWD V  FXMRV GLUHLWRV SRGHUmR VHU REMHWR GH
VXVSHQVmR
;, HOHJHUHGHVWLWXLUROLTXLGDQWHEHPFRPRR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGR
GHOLTXLGDomRH
;,, GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

F  (QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH

(QGHUHoRItVLFR6HGHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD
$YHQLGD'UD5XWK&DUGRVRQDQGDU&(3


628

PÁGINA: 304 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1



12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

(QGHUHoRHOHWU{QLFRUL#DOSKDYLOOHFRPEU

G  ,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD

$ HVVH UHVSHLWR D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SUHYr TXH R DFLRQLVWD QmR SRGHUi YRWDU QDV
GHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDD
IRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHU
RXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H
$GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV FRQIRUPH GHVFULWD QD 6HomR  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

H  6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVDFLRQLVWDVSHVVRDV
ItVLFDVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVFRQVWLWXtGRVKiPHQRVGHDQR
H FXPXODWLYDPHQWH VHU DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR UHSUHVHQWDQWH GD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV

1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHHPFRQIRUPLGDGHFRP
R 2ItFLR &LUFXODU &906(3  RV DFLRQLVWDV TXH VmR SHVVRDV MXUtGLFDV SRGHP VHU
UHSUHVHQWDGRVSRUVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHQRPHDGRVFRPRWDOGH
DFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDRXFRPDVUHJUDVSUHYLVWDVQR&yGLJR&LYLO$VVLPQR
FDVR GH SHVVRDV MXUtGLFDV VHXV SURFXUDGRUHV QmR SUHFLVDP VHU DFLRQLVWDV DGYRJDGRV RX
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

I
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRU
DFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRU
FRQVWLWXtGR Ki PHQRV GH XP DQR H TXH WDPEpP VHMD DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD DGYRJDGR
UHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWH
RV FRQG{PLQRV -XQWDPHQWH FRP R LQVWUXPHQWR GH SURFXUDomRGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVRVDWRV
FRQVWLWXWLYRVGRVDFLRQLVWDVSHVVRDVMXUtGLFDVHRVGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVGDUHJXODULGDGHGD
UHSUHVHQWDomRGHVWHVSHORVVLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV

6mRDGPLWLGDVSURFXUDo}HVHQYLDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFRGHVGHTXHQDGDWDGD$VVHPEOHLD VHMDP
DSUHVHQWDGRV RV GRFXPHQWRV RULJLQDLV 1mR Ki SUD]R SUpYLR SDUD GHSyVLWR GR LQVWUXPHQWR GH
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PDQGDWR PDV D &RPSDQKLD RULHQWD VHXV DFLRQLVWDV D HQYLDUHP FRP QR PtQLPR  KRUDV GH
DQWHFHGrQFLDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

$OpPGLVWRD&RPSDQKLDQmRDGRWDSURFHGLPHQWRGHRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFRH
QmRSRVVXLQHQKXPDRXWUDUHJUDSROtWLFDRXSUiWLFDSDUDDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVGHDFLRQLVWDV
DOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO

J  )RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR

3DUDH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGHYRWRjGLVWkQFLDFRPHQYLRGLUHWRSDUDD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDV
GHYHPHQYLDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVSDUDD&RPSDQKLDHPVXDVHGHORFDOL]DGDQD&LGDGHGH
6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD'UD5XWK&DUGRVRQDQGDU&(3


D  YLD ItVLFD GR EROHWLP UHODWLYR j DVVHPEOHLD JHUDO GHYLGDPHQWH SUHHQFKLGR UXEULFDGR H
DVVLQDQGRH

E  FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

L
SDUDDVSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWD

LL  SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV LL  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR H RV
GRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWDH LL GRFXPHQWRGH
LGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOH

LLL  SDUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR LLL ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR LLL HVWDWXWRRX
FRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGR
IXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRH LLL GRFXPHQWR
GHLGHQWLILFDomRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

(P UHODomR DRV GRFXPHQWRV LQGLFDGRV QRV LWHQV D  H E  DFLPD D &RPSDQKLD SRGHUi VROLFLWDU
FRQIRUPH R FDVR UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR HRX FRQVXODUL]DomR UHVVDOYDGRV RV
SURFHGLPHQWRV DOWHUQDWLYRV HYHQWXDOPHQWH DGPLWLGRV HP UD]mR GH DFRUGRV RX FRQYHQo}HV
LQWHUQDFLRQDLV 

2VEROHWLQVGHYRWRjGLVWkQFLDDFRPSDQKDGRVGDUHVSHFWLYDGRFXPHQWDomRVHUmRFRQVLGHUDGRV
DSHQDVVHUHFHELGRVSHOD&RPSDQKLDHPSOHQDRUGHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGDDVVHPEOHLD
1RVWHUPRVGRDUW8GD,QVWUXomRGD&90QGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
³,QVWUXomR&90´ D&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRVDFLRQLVWDVVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmR
VXILFLHQWHV SDUD TXH R YRWR VHMDFRQVLGHUDGRYiOLGRRXRVSURFHGLPHQWRVHSUD]RVSDUDHYHQWXDO
UHWLILFDomRRXUHHQYLRFDVRQHFHVViULR
K  6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
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$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH YRWR D GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDSUySULRSRUpPXWLOL]DUiDVSUHUURJDWLYDVGD,QVWUXomR&90SDUDYLDELOL]DU
RSURFHVVRGHYRWRDGLVWkQFLD

$VVLP RV DFLRQLVWDV WLWXODUHV GH Do}HV GH VXD HPLVVmR TXH HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP GHSRVLWiULD
FHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWLWXLo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLD
SRUPHLRGRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHP HVVH WLSR GH VHUYLoR 2
VHUYLoRGHFROHWDHWUDQVPLVVmRGHLQVWLWXLo}HVHSUHHQFKLPHQWRGHYRWRSRGHUiVHUUHDOL]DGRWDPEpP
SHORDJHQWHHVFULWXUDGRUGD&RPSDQKLD

L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

&RQIRUPHSUHYLVWRQRDUW/GD,QVWUXomR&90DFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPRVSHUFHQWXDLV
PtQLPRV HVWDEHOHFLGRV QRV $QH[RV /, H /,, GD ,QVWUXomR &90  SRGHUmR VROLFLWDU
UHVSHFWLYDPHQWH D LQFOXVmR QR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD GH L  FDQGLGDWRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHDR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDVHPSUHTXHFRQYRFDGD$VVHPEOHLD*HUDOSDUD
VXDHOHLomRVXMHLWDDRSURFHGLPHQWRGHYRWRDGLVWkQFLDFRQIRUPHGRDUW$RX LL SURSRVWDV
GHGHOLEHUDomRSDUDDV$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVGD&RPSDQKLD$VVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmR
GHVFULWDVDFLPDGHYHUmRVHUUHFHELGDVSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD L 
QDKLSyWHVHGH$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDHQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVH
UHDOL]DUi D $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD SUHYLVWD SDUD VXD UHDOL]DomR
FRQIRUPHGLYXOJDGDQR&DOHQGiULRGH(YHQWRV&RUSRUDWLYRVGD&RPSDQKLDRX LL QDKLSyWHVHGH
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHOHLomRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
H GR &RQVHOKR )LVFDO HQWUH R SULPHLUR GLD ~WLO DSyV D RFRUUrQFLD GH HYHQWR TXH MXVWLILTXH D
FRQYRFDomRGDUHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDOHDWpGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD
*HUDOKLSyWHVHHPTXHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRPHUFDGRDGDWDGHUHDOL]DomR
GDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD*HUDODLQGDTXHHPFDUiWHUSURYLVyULREHPFRPRRSUD]RSDUDDLQFOXVmR
GHFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

7RGDHTXDOTXHUVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDVRXFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
FRQIRUPHGHVFULWDVDFLPDGHYHUmRREVHUYDURVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVEHPFRPRRGLVSRVWRQRV
DUWLJRV/H0GD,QVWUXomR&90HGHYHUmRVHUHQYLDGDVDRVVHJXLQWHVHQGHUHoRVItVLFRVH
HOHWU{QLFRV&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD'UD5XWK&DUGRVRQ
 DQGDU &(3  H UL#DOSKDYLOOHFRPEU DRV FXLGDGRV GD 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV

M
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV

$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV


1RHQWDQWRRVDFLRQLVWDVSRGHPHQYLDUHPDLOSDUDUL#DOSKDYLOOHFRPEUFRPTXDOTXHUFRPHQWiULR
G~YLGDRXVROLFLWDomR
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N  2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomR
DGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD PDQWpP XPD iUHD GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GHGLFDGD DR HVFODUHFLPHQWR GH
G~YLGDVGRVVHXVDFLRQLVWDVHPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV
2FRQWDWRSRGHVHUIHLWRSHORHPDLOUL#DOSKDYLOOHFRPEU
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


D
1~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGLVFULPLQDQGRHQWUH
Q~PHURGHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi FRPSRVWR SRU  FLQFR  D  VHWH  PHPEURV H UHXQLUVHi
RUGLQDULDPHQWH SHOR PHQRV  YH] SRU DQR H H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH QHFHVViULR SRU
FRQYRFDomR UHDOL]DGD SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX SHOR 9LFH3UHVLGHQWH
4XDLVTXHU  &RQVHOKHLURV SRGHUmR PHGLDQWH VROLFLWDomR HVFULWD DR 3UHVLGHQWH RX DR 9LFH
3UHVLGHQWHVROLFLWDUTXHXPDUHXQLmRVHMDFRQYRFDGDRXTXHLWHQVVHMDPLQFOXtGRVQDRUGHPGRGLD

$V FRQYRFDo}HV SDUD DVUHXQL}HV VHUmR IHLWDV SRU FDUWDFRP DYLVR GH UHFHELPHQWR HPDLO RXSRU
TXDOTXHURXWURPHLRHOHWU{QLFRRXQmRTXHSHUPLWDDFRPSURYDomRGRUHFHELPHQWRHQYLDGDDFDGD
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHORPHQRVGLDVGHDQWHFHGrQFLDHFRPLQGLFDomR
GDGDWDKRUDOXJDURUGHPGRGLDGHWDOKDGDHGRFXPHQWRVDVHUHPGLVFXWLGRVQDTXHODUHXQLmR(P
FDUiWHU GH XUJrQFLD DV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUmR VHU FRQYRFDGDV SHOR
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHP D REVHUYkQFLD GR SUD]R DFLPD GHVGH TXH
LQHTXLYRFDPHQWHFLHQWHVWRGRVRVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

7RGDVDVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVWDUmRGHDWDVODYUDGDVQRUHVSHFWLYROLYUR
GR&RQVHOKRHDVVLQDGDVSHORVFRQVHOKHLURVSUHVHQWHV

1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]RX TXDWUR UHXQL}HVVHQGRRUGLQiULD
HH[WUDRUGLQiULDV

E
6HH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDFRUGRGHDFLRQLVWDVHPYLJRUQHVWDGDWD

F
5HJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH
&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHVFRQIRUPHDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHP
GHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGH

1RVWHUPRVGHUHIHULGDSROtWLFDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUHQYROYLGRHP
SURFHVVRGHDSURYDomRRXTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUi
LQIRUPDU HVVD VLWXDomR DR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR HRX DR 'HSDUWDPHQWR GH &RPSOLDQFH GD
&RPSDQKLDHVHUHOHYDQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDR&RPLWrGH$XGLWRULDUHVSRQViYHO
SHOD DQiOLVH HRX DSURYDomR H GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD WUDQVDomR H PHGLDQWH
VROLFLWDomR IRUQHFHU GHWDOKHV H H[SOLFDo}HV VREUH RV WHUPRV H FRQGLo}HV GD WUDQVDomR H VXD
VLWXDomR

$OpPGLVWRQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVpYHGDGRDRPHPEURGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQWHUYLU HP TXDOTXHU RSHUDomR VRFLDO HP TXH WLYHU LQWHUHVVH SHVVRDO
FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD EHP FRPR QD GHOLEHUDomR TXH D UHVSHLWR WRPDUHP RV GHPDLV
FRQVHOKHLURV GHYHQGROKH FLHQWLILFDU RV GHPDLV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH VHX
LPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQDWXUH]DHD
H[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH

G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR

L
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRU
GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR


633

PÁGINA: 309 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1



12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGH
VHWHPEUR
GH

5HIHULGD
SROtWLFD
SRGH
VHU
FRQVXOWDGD
QR
VLWH
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

LL
SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomR
GHVHXVPHPEURV

&RPR GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV GHYH YLVDU TXH R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHMDFRPSRVWRGHPHPEURVGHSHUILOGLYHUVLILFDGRQ~PHURDGHTXDGRGHFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVHWDPDQKRTXHSHUPLWDDFULDomRGHFRPLWrVRGHEDWHHIHWLYRGHLGHLDVHDWRPDGD
GHGHFLV}HVWpFQLFDVLVHQWDVHIXQGDPHQWDGDV

2V PHPEURV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR RV FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVGHYHUmRDWHQGHURVVHJXLQWHVFULWpULRVDOpPGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHV
H GDTXHOHV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H GHPDLV SDFWRV VRFLHWiULRV SRUYHQWXUD
H[LVWHQWHVTXHWHQKDPD&RPSDQKLDFRPRREMHWR

,
DOLQKDPHQWRHFRPSURPHWLPHQWRFRPRVSULQFtSLRVYDORUHVHDFXOWXUDGD&RPSDQKLDH
VHX&yGLJRGH(WLFD
,,
UHSXWDomRLOLEDGD
,,,
QmRWHUVLGRREMHWRGHGHFLVmRLUUHFRUUtYHOTXHRVXVSHQGHXRXRLQDELOLWRXSRUSDUWHGD&90
TXHRWHQKDWRUQDGRLQHOHJtYHODRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRUGHFRPSDQKLDDEHUWD
,9
QmRWHUVLGRLPSHGLGRSRUOHLHVSHFLDORXFRQGHQDGRSRUFULPHIDOLPHQWDUGHSUHYDULFDomR
FRUUXSomRDWLYDRXSDVVLYDFRQFXVVmRSHFXODWRFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUDIpS~EOLFDDSURSULHGDGH
RXRVLVWHPDILQDQFHLURQDFLRQDORXDSHQDFULPLQDOTXHYHGHDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRV
9
IRUPDomR DFDGrPLFD FRPSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRQIRUPH GHVFULWDV QR (VWDWXWR 6RFLDO H QR 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
9,
H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHPWHPDVGLYHUVLILFDGRV
9,,
HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD&RPSDQKLD VDOYRGLVSHQVDGDDVVHPEOHLDJHUDO H
9,,, GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H UHVSRQVDELOLGDGH
DVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDOHLWXUDSUpYLD
GDGRFXPHQWDomR



634

PÁGINA: 310 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
'HVFULomRGDFOiXVXODFRPSURPLVVyULDSDUDUHVROXomRGHFRQIOLWRVSRUPHLRGH
DUELWUDJHP

1RV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGH
DUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHU
FRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRU
DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO HP HVSHFLDO GHFRUUHQWHV GDV
GLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQGHGHGH]HPEURGHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
QR(VWDWXWR6RFLDOQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR
%UDVLO H SHOD &90 EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH
FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV GHPDLV
UHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
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26/12/1977
Administrador de empresas

08/03/1972
Engenheiro

03/05/1981
Publicitária

Ricardo Leonel Scavazza

148.090.838-02

Alexandre Mafra Guimarães

681.592.776-87

Mariane Wiederkehr Grechinski

007.643.909-70

104.094.648-80

Administrador de empresas

22/02/1969
Contador

Gerson Cohen

046.258.838-65

Engenheiro

962.476.229-53

09/09/1959

18/12/1974

Guilherme de Puppi e Silva

Jose Roberto Curan

Pertence apenas à Diretoria

Engenheiro

251.391.458-98

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro Independente do Conselho
de Administração

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor sem designação específica
(Efetivo)

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores (Efetivo)

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Presidente (Efetivo)

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

21/10/1977

Cargo eletivo ocupado

Klausner Henrique Monteiro da Silva

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

20/07/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

0.00%

0

100.00%

0

85.00%

7

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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Engenheiro

380.915.938-72

20/07/2020

20/07/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

10000.00%

4

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Jose Roberto Curan - 046.258.838-65
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Mestre em Controladoria pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Controladoria pela FEA/USP/FIPECAFI, graduado em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis. Tem mais de 20 anos de
experiência no setor, tendo atuado na Engemix Concreto, na United Mills Ltda. como diretor financeiro e administrativo, na Rossi Residencial S.A. como diretor de controladoria. Foi diretor executivo da Gafisa, e
atualmente é diretor da Alphaville S.A. Nos últimos 5 anos,não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim,
devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Gerson Cohen - 104.094.648-80

Graduado pela Universidade Federal do Paraná em engenharia civil, com MBA na University of Virginia, dos Estados Unidos, e na FDC - Fundação Dom Cabral. Tem mais de 20 anos de experiência no setor,tendo
atuado como Chief Risk Officer na Cyrela, e Superintendente de Credit Portfolio Management no Itaú Unibanco S.A. Atualmente é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Alphaville S.A. Está há mais
de 6 anos no grupo Alphaville, Nos últimos 5 anos,não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim,
devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Guilherme de Puppi e Silva - 962.476.229-53

Graduado em engenharia civil na FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, com MBA na USP – Universidade de São Paulo. É também pós-graduado pela Northwestern University - Kellogg School of
Management dos Estados Unidos da América, pela FDC/Fundação Dom Cabral e pela INSEAD, da França. Tem mais de 20 anos de experiência no setor, tendo atuado como gerente comercial na Fal2
Incorporadora, como diretor de vendas na Rossi Residencial S.A, e diretor comercial da Alphaville Urbanismo. Está há mais de 5 anos no grupo Alphaville, onde atualmente é Diretor Presidente da Alphaville S.A.
Nos últimos 5 anos,não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática
de suas atividades profissionais. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Klausner Henrique Monteiro da Silva - 251.391.458-98

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro Independente do Conselho de
Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração
29 - Outros Conselheiros

Descrição de outro cargo / função

05/12/1946

Cargo eletivo ocupado

Odair Garcia Senra

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Guilherme de Puppi e Silva - 962.476.229-53

N/A

Klausner Henrique Monteiro da Silva - 251.391.458-98

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Graduado em engenharia civil em 1971 pela Escola de Engenharia Mauá – Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) Em 1970, ingressou como estagiário da antiga Gomes de Almeida Fernandes, hoje Gafisa S.A. Foi
engenheiro de obra, Gerente Geral de Obras, Diretor de Construção, Diretor de Incorporação, Diretor Institucional e Presidente do Conselho de Administração da Gafisa S.A. e Diretor da BRIO Investimentos SA.
Ocupou o cargo de professor de Hidráulica e Saneamento na Escola de Engenharia Mauá, em 1972. É Vice-presidente do SindusCon-SP, entidade que representou na Câmara Técnica de Legislação Urbanística
(CTLU) as Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da PMSP de 2006 a 2014, membro do CEUSO/SMUL (Comitê Especial de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da
PMSP) desde 2017, e Diretor do Secovi, além de membro do Conselho de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), representando o SindusCon SP e Membro do Conselho Consultivo da FIABCI/Brasil.
Nos últimos 5 anos,não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática
de suas atividades profissionais. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Odair Garcia Senra - 380.915.938-72

Mariane Wiederkehr Grechinski possui sólida experiência no setor de real state, ocupando atualmente o cargo de CEO do Guarde Aqui SelfStorage, empresa do Patria Investimentos e Equity International. Atou
durante 13 anos na BrMalls, ocupando diversos cargos desde o início da empresa, dentre eles a Diretoria Executiva de Desenvolvimento, M&A e Novos Negócios. Em sua trajetória trabalhou também na area de
marketing do Grupo Multiplan. Graduada em Comunicação Social pela Universidade Positivo, e com MBA Executivo pela FGV, também concluiu na Stanford Graduate School of Business o SEP 2019 e na Harvard
Business School o programa de Liderança Executiva. Nos últimos 5 anos,não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo
perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial,
estando, assim, devidamente habilitada para a prática de suas atividades profissionais. Ainda, não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Mariane Wiederkehr Grechinski - 007.643.909-70

Sr Alexandre Mafra é um executivo com longa experiência na área financeira. Ele possui uma formação em Engenharia Elétrica pela UFMG , pós –graduação em Finanças Empresarias pela FGV e cursos de
extensão no INSEAD e Harvard. Ele trabalhou na Ambev por 13 anos, onde começou a sua carreira como trainee e teve diversas posições executivas. O Sr Mafra também foi CFO e CHRO da Totvs, empresa líder
em desenvolvimento de software e soluções para negócios no Brasil e América Latina e CEO da São Miguel, holding proprietária da 3Corações, maior empresa de café do Brasil e América Latina, onde atuou
também como Conselheiro. Desde 2018 ele é Managing Director do Pátria e atualmente é membro do Conselho de Administração da Lavoro, Elfa, Athena Saúde, Alphaville, Tenco e Pixeon. Nos últimos 5 anos,não
esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades
profissionais. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Alexandre Mafra Guimarães - 681.592.776-87

Membro do Pátria desde 2005, é responsável por novos negócios na divisão de Private Equity do Pátria. É COO da Anhanguera desde 2005. Juntou-se ao Patrimônio em 1999, atuando em novos investimentos,
chefiando a área de private equity. Trabalhou na DASA e Anhanguera como CFO de 2001 a 2002, e 2005 a 2006 respectivamente. Graduado em administração pela Universidade do Texas, com pós graduação em
administração na Fundação Getulio Vargas. Nos últimos 5 anos,não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a
CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando,
assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Ricardo Leonel Scavazza - 148.090.838-02

Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, com Especialização em Finanças. Executivo com carreira desenvolvida na área financeira, com mais de 29 anos de vivência
em instituições bancárias de grande porte (Bancos Francês e Brasileiro, Itaú e Votorantim), tendo atuado em vários segmentos do setor financeiro e desenvolvido relacionamento institucional com os órgãos locais de
fomento. Experiente no gerenciamento de áreas comerciais, produtos e operações estruturadas, simultaneamente envolvidas com gestão de riscos. Contato com todo tipo de produtos bancários locais, inclusive os
mais sofisticados na área de Banco de Investimento. Implantação e gestão de novos negócios, bem como gerenciamento de áreas já desenvolvidas. Envolvimento com áreas de vendas e relação com clientes.
Liderança de equipes de diferentes níveis, grupos superiores a 100 colaboradores, por mais de 24 anos. Em paralelo, atuou em Conselhos de Administração e Fiscal de várias companhias, adquirindo uma visão das
necessidades do setor empresarial. Entre 2011 e 2014 foi sócio do escritório Latin Finance Advisory & Research, atuando como advisor e responsável pela área de Assessoria em “Project Finance”. Entre 2014 e
2016 contribuiu para o projeto de implantação do “Investment Banking” do Banco Original S.A. No momento atua como advisor na Urca Capital Partners, é sócio na Tax Performance, empresa de recuperação
tributária e incentivos fiscais, bem como é membro dos Conselhos de Administração da CONASA - Companhia Nacional de Infraestrutura e da CPFL Renováveis. Nos últimos 5 anos,não esteve sujeito aos efeitos de
nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Ainda, não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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N/A

Odair Garcia Senra - 380.915.938-72

N/A

Mariane Wiederkehr Grechinski - 007.643.909-70

N/A

Alexandre Mafra Guimarães - 681.592.776-87

N/A

Ricardo Leonel Scavazza - 148.090.838-02

N/A

Jose Roberto Curan - 046.258.838-65

N/A

Gerson Cohen - 104.094.648-80

N/A
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

134.741.188-70

Membro Independente do Comitê
(Efetivo)

046.258.838-65

Administrador de empresas

Administrador de empresas

Advogada

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro com experiência em
contabilidade societária.

Outros

Presidente do Comitê

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

20/07/2020

09/09/1959

20/07/2020

07/11/1965

20/07/2020

01/08/1969

Data eleição

Data de
nascimento

0

10/08/2020

0

20/07/2020

0

20/07/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1
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Marcio Alvaro Moreira Caruso é graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV. Iniciou sua
carreira como consultor na Arthur Andersen, trabalhando naquela sociedade de outubro de 1987 a abril de 1991, quando saiu e se tornou sócio da Almeida Prado e Caruso Consultoria Empresarial Ltda., sua
ocupação atual. Foi membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Usina Santa Elisa S.A. (empresa do setor sucroalcooleiro); Santelisa Vale S.A. (empresa do setor sucroalcooleiro); Abyara S.A.
(companhia aberta do setor de incorporação imobiliária). Adicionalmente, participou dos comitês de auditoria e estratégico da Biosev S.A. (empresa do setor sucroalcooleiro), do comitê de auditoria da Santelisa
Vale S.A., foi membro titular do Conselho Fiscal da Trisul S.A. (companhia aberta do setor de incorporação imobiliária) e membro suplente do conselho fiscal da TAM S.A. Participa atualmente do Comitê de
Auditoria Estatutário da Suzano Holding S.A, do Conselho Fiscal da Movida S.A. (companhia aberta do setor de locação de veículos) e do Conselho Fiscal da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano como
membro titular, bem como do Conselho Fiscal da JSL S.A. (companhia aberta do setor de logística), da Tecnisa S.A. (companhia aberta do setor de incorporação imobiliária) e da Cyrela Brazil Realty S/A
(companhia aberta do setor de incorporação imobiliária) como membro suplente.
O Sr. Marcio Alvaro Moreira Caruso ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301

Marcio Alvaro Moreira Caruso - 088.913.568-16

Advogada com experiência de mais de mais de 20 anos em direito empresarial, com M&A em Direito Empresarial pela FGV e LLM em Direito Societário no INSPER. Responsável pelo desenvolvimento e
implantação de metodologia e estrutura de governança corporativa, gestão de riscos e programas de integridade em diversas empresas no Brasil e Colômbia. Coordenadora de Comitês de Gestão de Riscos em
diversas empresas no Brasil e Colômbia, nos setores de alimentos, distribuição, saúde, agronegócios, real estate, dentre outros.
Experiência como Diretora Jurídica, Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos em empresa de capital aberto listada no seguimento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Presidente da Comissão de
Estudos das Relações de Trabalho da Área da Saúde da OAB/SSP (2015 à 2019), Coordenadora da Câmara Jurídica da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica – ABRAMED (2010 à 2017) e Membro
Comissão Jurídica do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2014)
A Sra. Cristina Pacheco Lira Lilian não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301

Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não Aplicável

Outros Comitês

Jose Roberto Curan

Não Aplicável

Outros Comitês
Comitê de Auditoria

Marcio Alvaro Moreira Caruso

088.913.568-16

Não Aplicável

Outros Comitês

Lilian Cristina Pacheco Lira

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Jose Roberto Curan - 046.258.838-65

N/A

Marcio Alvaro Moreira Caruso - 088.913.568-16

N/A

Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Jose Roberto Curan ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301

Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, com Especialização em Finanças. Executivo com carreira desenvolvida na área financeira, com mais de 29 anos de vivência
em instituições bancárias de grande porte (Bancos Francês e Brasileiro, Itaú e Votorantim), tendo atuado em vários segmentos do setor financeiro e desenvolvido relacionamento institucional com os órgãos locais
de fomento. Experiente no gerenciamento de áreas comerciais, produtos e operações estruturadas, simultaneamente envolvidas com gestão de riscos. Contato com todo tipo de produtos bancários locais, inclusive
os mais sofisticados na área de Banco de Investimento. Implantação e gestão de novos negócios, bem como gerenciamento de áreas já desenvolvidas. Envolvimento com áreas de vendas e relação com clientes.
Liderança de equipes de diferentes níveis, grupos superiores a 100 colaboradores, por mais de 24 anos. Em paralelo, atuou em Conselhos de Administração e Fiscal de várias companhias, adquirindo uma visão
das necessidades do setor empresarial. Entre 2011 e 2014 foi sócio do escritório Latin Finance Advisory & Research, atuando como advisor e responsável pela área de Assessoria em “Project Finance”. Entre 2014
e 2016 contribuiu para o projeto de implantação do “Investment Banking” do Banco Original S.A. No momento atua como advisor na Urca Capital Partners, é sócio na Tax Performance, empresa de recuperação
tributária e incentivos fiscais, bem como é membro dos Conselhos de Administração da CONASA - Companhia Nacional de Infraestrutura e da CPFL Renováveis. Não é considerado uma pessoa politicamente
exposta.

Jose Roberto Curan - 046.258.838-65
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há, na data deste Formulário de Referência, relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre
administradores da Companhia e/ou entre administradores da Companhia e administradores de controladas, diretas ou
indiretas da Companhia.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois na data deste Formulário de Referência não haviam relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV

1RV WHUPRV GR DUWLJR  GH VHX (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD LQGHQL]DUi H PDQWHUi LQGHQHV RV
PHPEURVGHVHX&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGLUHWRUHVPHPEURVGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRH
GHPDLV HPSUHJDGRV TXH H[HUoDP FDUJR RX IXQomR GH JHVWmR QD &RPSDQKLD HP FRQMXQWR RX
LVRODGDPHQWH³%HQHILFLiULRVGRV6HJXURV´ QDKLSyWHVHGHHYHQWXDOGDQRRXSUHMXt]RHIHWLYDPHQWH
VRIULGR SHORV %HQHILFLiULRV GRV 6HJXURV SRU IRUoD GR H[HUFtFLR UHJXODU GH VXDV IXQo}HV QD
&RPSDQKLD
2 SDUiJUDIR  GH UHIHULGR DUWLJR  GH VHX (VWDWXWR 6RFLDO GHVFUHYH VLWXDo}HV QDV TXDLV D
&RPSDQKLD QmR LQGHQL]DUi RV %HQHILFLiULRV GRV 6HJXURV D VDEHU L  DWRV SUDWLFDGRV IRUD GR
H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV RX SRGHUHV LL  DWRV FRP PiIp GROR FXOSD JUDYH RX IUDXGH LLL  DWRV
SUDWLFDGRVHPLQWHUHVVHSUySULRRXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLD LY 
LQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGHDomRVRFLDOSUHYLVWDQRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRX
UHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVGHTXHWUDWDRDUW,,GD/HLQGHGHGH]HPEURGH
H Y RXWURVH[FOXGHQWHVGHLQGHQL]DomRSUHYLVWRVHPFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHILUPDGRFRPR
%HQHILFLiULRGRV6HJXURV
$LQGD QRV WHUPRV GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GH VHX (VWDWXWR 6RFLDO FDVR R %HQHILFLiULR GRV
6HJXURVVHMDFRQGHQDGRSRUXPDGHFLVmRMXGLFLDODUELWUDORXDGPLQLVWUDWLYDWUDQVLWDGDHPMXOJDGR
RXGDTXDOQmRFDLEDPDLVUHFXUVRHPYLUWXGHGHDWRVSUDWLFDGRVQRVWHUPRVGRVLWHQV L D LLL GR
SDUiJUDIRDFLPDR%HQHILFLiULRGRV6HJXURVDOpPGHQmRID]HUMXVDRUHFHELPHQWRGHLQGHQL]DomR
SHODV SHQDOLGDGHV HYHQWXDOPHQWH LPSRVWDV GHYHUi UHVVDUFLU D &RPSDQKLD GH WRGRV RV FXVWRV H
GHVSHVDVLQFRUULGRVFRPDDVVLVWrQFLDMXUtGLFD
6HPSUHMXt]RGDFRQWUDWDomRGHVHJXUR' 2HVSHFtILFRSDUDDFREHUWXUDGHULVFRVGHJHVWmRDV
GHPDLVFRQGLo}HVHOLPLWDo}HVGDLQGHQL]DomRVHUmRHVWDEHOHFLGDVHPFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHFXMR
PRGHORSDGUmRGHYHUiVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGRSDUiJUDIR
GRDUWLJRGHVHX(VWDWXWR6RFLDO
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R VHJXUR ' 2 H RV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH VmR
LQVWUXPHQWRV LPSRUWDQWHV GH DWUDomR H UHWHQomR GH ERQV DGPLQLVWUDGRUHV TXH VH VHQWHP PDLV
VHJXURV DR DVVXPLU D JHVWmR GH XPD HPSUHVD TXH RIHUHFH HVVH WLSR GH SURWHomR $OpP GLVVR
SURPRYHPSURWHomRDGHTXDGDSDUDTXHHOHVSRVVDPWRPDUGHFLV}HVQHJRFLDLVTXHLPSOLTXHPD
DVVXQomRGHULVFRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVWROHUkQFLDDULVFRVIL[DGRVQRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
HTXHUHVWDULDPFRPSURPHWLGDVRXHQJHVVDGDVFRPDSRVVLELOLGDGHGHUHVSRQVDELOL]DomRFLYLO3RU
ILPRVHJXUR' 2HPSDUWLFXODUHQTXDQWRFRQWUDWRGHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRVVXLXPD
QDWXUH]D G~SOLFH QD PHGLGD HP TXH R VHJXUR DOpP GH SURWHJHU R SDWULP{QLR GRV %HQHILFLiULRV
WDPEpPJDUDQWHDLQGHQL]DomRGRWHUFHLURSUHMXGLFDGR
3RUWDQWRD&RPSDQKLDSRVVXLVHJXUR' 2FRPFREHUWXUDGH5PLOK}HVSDUDSHUGDVHGDQRV
GHFRUUHQWHVGHUHFODPDo}HVDSUHVHQWDGDVSRUWHUFHLURVFRQWUDRVDGPLQLVWUDGRUHVGXUDQWHRSHUtRGR
GHYLJrQFLDGDDSyOLFHRXGXUDQWHRSHUtRGRFRPSOHPHQWDURXVXSOHPHQWDUVHDGTXLULGRRTXDOVHMD
UHVXOWDQWHGDSUiWLFDGHTXDOTXHU$WR'DQRVRSHOR6HJXUDGRHPGHFRUUrQFLDGHVXDFRQGLomRGH
&RQVHOKHLUR'LUHWRURXUHSUHVHQWDQWHGD&RPSDQKLD
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$WR'DQRVRpTXDOTXHUDWRSUDWLFDGRFRPDEXVRGHSRGHUQHJOLJrQFLDHUURSRUPHLRGHGHFODUDomR
IDOVDRXHQJDQRVDRPLVVmRYLRODomRGHGHYHUFRPHWLGDYLRODomRGR(VWDWXWR6RFLDORXRXWURDWR
SUDWLFDGR WHQWDGR RX DOHJDGDPHQWH SUDWLFDGR SHORV &RQVHOKHLURV 'LUHWRUHV RX HPSUHJDGRV QR
H[HUFtFLR GDV IXQo}HV LQHUHQWHV DR VHX FDUJR RX SRVLomR QD &RPSDQKLD EHP FRPR TXDOTXHU
GHPDQGD FRQWUD HVVDV SHVVRDV IHLWD H[FOXVLYDPHQWH HP UD]mR GH VXD IXQomR 2 VHJXUR SRVVXL
DLQGDFREHUWXUDDGLFLRQDOFRQWUDWDGDSDUDFXVWRVGHGHIHVDHLQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGHGDQRV
DPELHQWDLV
7DODSyOLFHSRVVXLYLJrQFLDDWpGHGH]HPEURGHSUrPLRWRWDOQRYDORUGH5H
SUHYr R SDJDPHQWR HRX UHHPEROVR GDV TXDQWLDV UHVSHFWLYDPHQWH GHYLGDV RX SDJDV SHOD
&RPSDQKLDDWHUFHLURVDWtWXORGHUHSDUDomRGHGDQRVFDXVDGRVSHORVDWRVDFLPDGHVFULWRV
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12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRH[LVWHPLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVDOpPGDTXHODVPHQFLRQDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWD6HomR
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
  'HVFULomR GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQFOXVLYH GD GLUHWRULD QmR
HVWDWXWiULD


D REMHWLYRVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQIRUPDQGRVHDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
IRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRUHVSRQViYHOSRUVXDDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVR
RHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR

3RVVXtPRVXPD3ROtWLFDGD5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ DTXDO
IRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPGHMXOKRGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGDQRwebsite GD&90
ZZZFYPJRYEU QRZHEVLWHKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRSDUDDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRV'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVPHPEURVGRV&RPLWrVHRVPHPEURV
GR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRpFRHUHQWHFRPDVPHOKRUHVH[LVWHQWHVQRPHUFDGR6HPSUH
EXVFDQGRDXPHQWDUVXDHILFLrQFLDRREMHWLYRGHQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRpDWUDLURVPHOKRUHV
SURILVVLRQDLVH[LVWHQWHVQRPHUFDGRDOpPGHUHWHUHPRWLYDUVHXVFRODERUDGRUHV

E FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVQmRKRXYHUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
WHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDDWXDFRPRholdingVHQGRVHXVDGPLQLVWUDGRUHVUHPXQHUDGRVQR
kPELWR GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR 6$ $GHPDLV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDILUPRXHPGHMXOKRGH7HUPRVGH5HQ~QFLDDTXDOTXHUUHPXQHUDomRDTXHRV
PHPEURVSXGHVVHPID]HUMXVGHVGHVXDHOHLomRDWpDGHVWLWXLomRGRFDUJR

$ UHPXQHUDomR IL[D DQXDO p R HOHPHQWR EiVLFR GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGRVPHPEURVGRV&RPLWrVVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXOR
GHSUyODERUHGHILQLGRGHDFRUGRFRPDQHJRFLDomRLQGLYLGXDORULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVR
WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR SURILVVLRQDO H R YDORU GRV VHUYLoRV QR
PHUFDGRGHFDGDPHPEUREHPFRPRSRUSHVTXLVDVGHUHPXQHUDomRGRVHWRUGHDWLYLGDGHHGH
FRPSDQKLDVGHSRUWHVLPLODUDRGD&RPSDQKLD

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWmRFREHUWRVSHOR6HJXURGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO
GH $GPLQLVWUDGRUHV 6HJXUR ' 2  $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD UHHPEROVDUi GHVSHVDV JDVWDV
SHORV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV &RPLWrV FRP ORFRPRomR DFRPRGDomR
DOLPHQWDomRHRXRXWUDVUHODFLRQDGDVDRFRPSDUHFLPHQWRHPUHXQL}HVHVSHFtILFDVHTXHFRODERUHP
QD SUHVWDomR GR DX[tOLR jV SUiWLFDV GD &RPSDQKLD PHGLDQWH UHFHELPHQWR GH FRPSURYDomR GR
UHIHULGRJDVWRSHOR&RQVHOKHLURRXPHPEURVGR&RPLWr

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULD
RXQmRHVWDWXWiULDIDUmRMXVH[FOXVLYDPHQWHjUHPXQHUDomRUHFHELGDQDTXDOLGDGHGH'LUHWRUHV2V
PHPEURVGRV&RPLWrVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRUHV HVWDWXWiULRV RX QmRHVWDWXWiULRV SRGHUmR UHFHEHU UHPXQHUDomR
DGLFLRQDOHPIXQomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRV&RPLWrV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
'LUHWRULD(VWDWXWiULD

$UHPXQHUDomRIL[DDQXDOpRHOHPHQWRSULQFLSDOHIXQGDPHQWDOGDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD
'LUHWRULDHGHYHUiVHEDVHDUHVSHFLDOPHQWHQRFDUJRHQDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVHPSHQKDGDVEHP
FRPRQDH[SHULrQFLDLQGLYLGXDOVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXORGHSUyODERUH
RX VDOiULR GHILQLGR GH DFRUGR FRP D QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU
SHVTXLVDVVDODULDLVGRVHJPHQWRGHDWLYLGDGHGD&RPSDQKLD

2V 'LUHWRUHV HVWDWXWiULRV H QmRHVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU HOHJtYHLV DRV VHJXLQWHV
EHQHItFLRV L  $X[tOLR (GXFDomR LL  3ODQR GH $VVLVWrQFLD 0pGLFD LLL  3ODQR GH $VVLVWrQFLD
2GRQWROyJLFD LY  9DOH5HIHLomR Y  (VWDFLRQDPHQWR H YL  6HJXUR GH5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO GH
$GPLQLVWUDGRUHV 6HJXUR' 2 

2VGLUHWRUHVSRGHUmRID]HUMXVDRUHFHELPHQWRGHXPDUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHSHUPLWHjQyV
RIHUHFHU UHWULEXLomR SHOR VHX GHVHPSHQKR H FRPSRUWDPHQWR UHIOHWLQGR DR PHVPR WHPSR D
OXFUDWLYLGDGHHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD7DOUHPXQHUDomRpDWUHODGDDRFXPSULPHQWRGHPHWDV
ILQDQFHLUDVDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHDPHWDVLQGLYLGXDLVGR'LUHWRU

2V'LUHWRUHVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDRUHFHELPHQWRGHE{QXVRXSDUWLFLSDomRQRVOXFURVRX
JUDWLILFDo}HVH[FHSFLRQDLVHQWUHRXWUDVIRUPDVGHUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHVHUmRFRQFHGLGRVSRU
OLEHUDOLGDGH SHOD &RPSDQKLD QRV WHUPRV H FRQGLo}HV GDV SROtWLFDV LQWHUQDV GHWHUPLQDGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGRWHUmRVXDUHPXQHUDomRGHWHUPLQDGDSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO
&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDpDKROGLQJFRQWURODGRUDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$HQmRH[HUFH
DWLYLGDGHDQmRVHUDGHWHQomRGHSDUWLFLSDo}HVQmRKiLQIRUPDo}HVDVHUHPSUHVWDGDVVREUHRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH DQRLQWHLUR H

$VVLP DSUHVHQWDPRV DEDL[R DV LQIRUPDo}HV GH VXD FRQWURODGD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR SDUD RV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
&ŝǆĂ
ŽŶƐĞůŚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

ĚĞ

ŝƌĞƚŽƌŝĂƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
ƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ

EĆŽͲ

ŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
sĂƌŝĄǀĞů


ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ďĂƐĞĂĚĂ
Ğŵ dŽƚĂů
ĂĕƁĞƐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϰ͕ϱй

Ϯϱ͕ϱй

Ϭ

ϭϬϬй

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
&ŝǆĂ
ŽŶƐĞůŚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

ĚĞ

ŝƌĞƚŽƌŝĂƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
ƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ

EĆŽͲ

ŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ

ĚĞ

ŝƌĞƚŽƌŝĂƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
ƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ

EĆŽͲ

ŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ


ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ďĂƐĞĂĚĂ
Ğŵ dŽƚĂů
ĂĕƁĞƐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϰй

ϱϲй

Ϭ

ϭϬϬй

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
&ŝǆĂ
ŽŶƐĞůŚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
sĂƌŝĄǀĞů

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
sĂƌŝĄǀĞů


ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ďĂƐĞĂĚĂ
Ğŵ dŽƚĂů
ĂĕƁĞƐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱϱй

ϰϱй

Ϭ

ϭϬϬй

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDGHQWURGRVOLPLWHVLPSRVWRV SHOR DUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$UHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DpDYDOLDGDDQXDOPHQWHWHQGRHPYLVWDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRVHQGR
RVYDORUHVLQFRUSRUDGRVjSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRTXHpVXEPHWLGDj$VVHPEOHLD*HUDO&RPR
FULWpULRVSDUDRUHDMXVWHDQXDOGDUHPXQHUDomRIL[DGRVyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVmR
FRQVLGHUDGRV L  TXDLVTXHU PXGDQoDV QDV DWLYLGDGHV SUHVWDGDV RX QRV QtYHLV GH UHPXQHUDomR
XWLOL]DGRVSHORPHUFDGRH LL PHULWRFUDFLD

$PHWRGRORJLDGHFiOFXORHUHDMXVWHGDUHPXQHUDomRYDULiYHOSDJDj'LUHWRULDVHJXHRGHWHUPLQDGR
QD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDDSURYDGDHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HP$SROtWLFDSUHYrTXHDUHPXQHUDomRYDULiYHOpXPHOHPHQWRGLVFULFLRQiULRHDGLFLRQDO
GH UHPXQHUDomR VHQGR DWUHODGD DR FXPSULPHQWR GH PHWDV ILQDQFHLUDV DRV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD H D PHWDV LQGLYLGXDLV GR 'LUHWRU SHOR TXH VHUmR FRQFHGLGRV SRU OLEHUDOLGDGH SHOD
&RPSDQKLD QRV WHUPRV H FRQGLo}HV GDV SROtWLFDV LQWHUQDV GHWHUPLQDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

(iv) razões que justificam a composição da remuneração
$ &RPSDQKLD DQDOLVD VXD SHUIRUPDQFH H R GHVHPSHQKR GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD PDQWHU D
UHPXQHUDomRGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRDGHTXDGDVjTXDOLGDGHGHVHXVH[HFXWLYRVH
GHQWURGHVXDVSRVVLELOLGDGHVILQDQFHLUDV$VUD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
VmRRLQFHQWLYRjPHOKRULDGDJHVWmRGD&RPSDQKLDHDSHUPDQrQFLDGHVHXVH[HFXWLYRVYLVDQGR
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DJDQKRVSHORFRPSURPHWLPHQWRFRPRVUHVXOWDGRVGHORQJRSUD]RHDRGHVHPSHQKRQRFXUWRSUD]R

F SULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRTXHVmROHYDGRVHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomR
GHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

7HQGR HP YLVWD TXH D UHPXQHUDomR IL[D H RV EHQHItFLRV QmR VmR DIHWDGRV GLUHWDPHQWH SHOR
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDOGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDQmRKiLQGLFDGRUHVHVSHFtILFRVSDUDHVWHV
HOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR2VVDOiULRVHEHQHItFLRVSUDWLFDGRVHVWmRGHDFRUGRFRPRPHUFDGR

2VLQGLFDGRUHVOHYDGRVHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOID]HPSDUWHGH
XP VLVWHPD GH JHVWmR GH PHWDV LQGLYLGXDLV H GDV GLUHWUL]HV HVWUDWpJLFDV GD &RPSDQKLD TXH
FRQVLGHUDPRVUHVXOWDGRVFRUSRUDWLYRVUHVXOWDGRVLQGLYLGXDLVHDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVGHPHWDV$V
GHILQLo}HVGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDVmRFRQVLGHUDGDVQDUHPXQHUDomRYDULiYHO
GD 'LUHWRULD HVWDWXWiULD H QmR HVWDWXWiULD HQJOREDQGR RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GDV UHVSHFWLYDV
iUHDV VRE D UHVSRQVDELOLGDGH GRV DGPLQLVWUDGRUHV H RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV FRQVROLGDGRV GD
&RPSDQKLDFRPRIDWXUDPHQWRHOXFUDWLYLGDGHEHPFRPRLQGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLVFRPRQtYHOGH
VDWLVIDomRGRVFOLHQWHVtQGLFHGHURWDWLYLGDGHGHFRODERUDGRUHVHQWUHRXWURV

G  FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR

$UHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGDVHJXLQWH
PDQHLUDDQDOLVDPRVQRVVDSHUIRUPDQFHHRGHVHPSHQKRGHQRVVD'LUHWRULDUHJXODUPHQWHGHIRUPD
D DFRPSDQKDU R DWLQJLPHQWR GDV PHWDV GD &RPSDQKLD H LQGLYLGXDLV FDOFXODQGR R DXPHQWR GR
VDOiULREDVHHRYDORUGDERQLILFDomRGHDFRUGRFRPRPHUHFLPHQWRGHFDGDDGPLQLVWUDGRU

H FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGHFXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R

$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLD VHDOLQKDFRPVHXVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRHORQJR
SUD]RQDPHGLGDHPTXHDWUHODD'LUHWRULDjVPHWDVILQDQFHLUDVPHWDVLQWHUQDVGHUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLDHPHWDVLQGLYLGXDLVWRGDVYROWDGDVDRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDYLVDQGRDOLQKDU
RVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDHGRV'LUHWRUHVQDEXVFDSRUPDLRUHILFLrQFLDUHQWDELOLGDGHHRDXPHQWR
GRYDORUGD&RPSDQKLD$LQGDDSRUomRIL[DGDUHPXQHUDomREXVFDUHFRQKHFHURYDORUGRVFDUJRV
HFRQWULEXLUSDUDDUHWHQomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVRTXHSURSRUFLRQDPDLRUHVWDELOLGDGHHTXDOLGDGH
QDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

I  H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV

$ &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GD WRWDOLGDGH GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GD
DGPLQLVWUDomR1mRKiUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRV
RXLQGLUHWRV

J H[LVWrQFLDGHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGR
HYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU

1RV WHUPRV GD 5HXQLDR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDFDR UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  IRL
DSURYDGR SUrPLR D VHU FRQFHGLGR H TXH LQWHJUDUi D UHPXQHUDomR JOREDO GD &RPSDQKLD SDUD R
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H[HUFtFLRFDVRYHQKDDVHUHDOL]DU HVHMDGHYLGDPHQWHFRQFOXtGD XPDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGD
&RPSDQKLD QR H[HUFtFLR VRFLDO GH  QR PRQWDQWH GH  GR YDORU WRWDO UHFHELGR SHOD
&RPSDQKLD QR kPELWR GD RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV OLPLWDGR DR PRQWDQWH GH 5
3UrPLR FXMDDORFDomRVHUiGHILQLGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVHUUHDOL]DGD
SRVWHULRUPHQWH&RQIRUPHGHVFULWRQD6HomRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH
DVVRFLHGDGHVHQYROYLGDVHPRSHUDo}HVVRFLHWiULDVSRGHUmRDVHXFULWpULRGHWHUPLQDUVHPSUHMXt]R
GHRXWUDVPHGLGDVTXHGHFLGLUHPSRUHTXLGDGHDVXEVWLWXLomRGHDo}HVGLIHULGDVHPLWLGDVQRkPELWR
GR3ODQRSRUGLUHLWRVVLPLODUHVGDVRFLHGDGHVXFHVVRUDGD&RPSDQKLDFRPRVDMXVWHVDSURSULDGRV
QDTXDQWLGDGHGHDo}HVGLIHULGDVHPLWLGDVQRkPELWRGR3ODQR

K  SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR

(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam
$$VVHPEOHLD*HUDOIL[DUiDQXDOPHQWHDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHWHUPLQDQGRD
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGHFDGDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOHLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHV

(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
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDUHFHEHUmRXPDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDO
GHILQLGD GH DFRUGR FRP QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU SHVTXLVDV
VDODULDLVGRVHJPHQWRGHDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDREVHUYDGDD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR

2V REMHWLYRV H SUiWLFDV GH UHPXQHUDomR YLVDP D UHFRQKHFHU H UHPXQHUDU RV DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDVUHVSRQVDELOLGDGHVRWHPSRGHGLFDGRjVIXQo}HVDFRPSHWrQFLDHD
UHSXWDomR SURILVVLRQDO GHVWHV $GHPDLV D &RPSDQKLD UHDOL]D SHVTXLVDV VDODULDLV SDUD JDUDQWLU
DOLQKDPHQWR FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH PHUFDGR H PDQWHU D FRPSHWLWLYLGDGH GH HVWUDWpJLD GH
UHPXQHUDomRDTXDODEUDQJHWDQWRSDUDDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDOUHFHELGDDWtWXORGHSUyODERUH
TXDQWRDUHPXQHUDomRYDULiYHOHEDVHDGDHPDo}HVQRFDVRGD'LUHWRULD(VWDVSHVTXLVDVOHYDP
HPFRQVLGHUDomRXPDDPRVWUDGHHPSUHVDVGRVTXHDWXDPQRPHVPRVHWRUTXHRGD&RPSDQKLD
DOpPGHFRPSDQKLDVGHSRUWHVHPHOKDQWHDRGD&RPSDQKLDHEXVFDLGHQWLILFDUDSUiWLFDGHVVDV
HPSUHVDVQRVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGDUHPXQHUDomR

(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLD DQXDOPHQWH D DGHTXDomR GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR
DYDOLDQGRVHDUHPXQHUDomRSDJDFRQGL]FRPRFDUJRUHVSRQVDELOLGDGHVHYROXPHGHWUDEDOKRGH
FDGDPHPEUROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDLQGDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
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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

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

3,00

3,00

0,00

6,00

780.000,00

2.366.000,00

0,00

3.146.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

138.678,00

0,00

138.678,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.241.000,00

0,00

3.241.000,00

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

20.000,00

0,00

20.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Bônus em caso de efetivação de
Oferta Pública Inicial, conforme
descrito no item 13.1 (g) deste
Formulário.

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

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

6.525.678,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros total do
Conselho de Administração
corresponde à média anual do
número de membros, apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, na forma do item 10.2.13
do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020

O número de membros total da
Diretoria corresponde à média
anual do número de membros,
apurado mensalmente, com
duas casas decimais, na forma
do item 10.2.13 do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/20
20

780.000,00

5.745.678,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

4,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.145.833,00

0,00

2.145.833,00

Benefícios direto e indireto

0,00

100.096,00

0,00

100.096,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

786.000,00

0,00

786.000,00

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

3.031.929,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros total do
Conselho de Administração
corresponde à média anual do
número de membros, apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, na forma do item 10.2.13
do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020

Total da remuneração

O número de membros total da
Diretoria corresponde à média
anual do número de membros,
apurado mensalmente, com
duas casas decimais, na forma
do item 10.2.13 do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/20
20

0,00

3.031.929,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - 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

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

248.046,00

0,00

248.046,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.959.753,00

0,00

3.959.753,00

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

6.662.466,00

Observação

O número de membros total do
Conselho de Administração
corresponde à média anual do
número de membros, apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, na forma do item 10.2.13
do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020

Total da remuneração

O número de membros total da
Diretoria corresponde à média
anual do número de membros,
apurado mensalmente, com
duas casas decimais, na forma
do item 10.2.13 do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/20
20

0,00

6.662.466,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

7,00

0,00

13,00

Nº de membros remunerados

0,00

6,00

0,00

6,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.122.167,00

0,00

3.122.167,00

Benefícios direto e indireto

0,00

430.513,00

0,00

430.513,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.095.215,00

0,00

2.095.215,00

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

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

654

PÁGINA: 330 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.
Observação

Total da remuneração

O número de membros total do
Conselho de Administração
corresponde à média anual do
número de membros, apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, na forma do item 10.2.13
do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020
0,00

Versão : 1
O número de membros total da
Diretoria corresponde à média
anual do número de membros,
apurado mensalmente, com
duas casas decimais, na forma
do item 10.2.13 do
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/20
20
5.647.895,00

655

0,00

5.647.895,00

PÁGINA: 331 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
  5HPXQHUDomR YDULiYHO GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD HVWDWXWiULD H
FRQVHOKRILVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWD
SDUDR([HUFtFLR6RFLDO
HQFHUUDGRHP

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1~PHURWRWDOGHPHPEURV







1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









%{QXV  



5



5

9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5



5

9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5



5

9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 

5

5



5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQR
5HVXOWDGR









3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 









%{QXV'LIHULGR









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 









5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV













 2YDORUWRWDOGRE{QXVPHQFLRQDGRQDWDEHODDFLPDFRQWHPSODRE{QXVHPFDVRGHHIHWLYDomRGH2IHUWD
3~EOLFD,QLFLDOFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP J GHVWH)RUPXOiULR
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5HPXQHUDomRYDULiYHO

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

1~PHURWRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









%{QXV



5



5

9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



5



5

9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



5



5

9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 



5



5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGR
QR5HVXOWDGR



5



5

3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 









%{QXV'LIHULGR









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 









5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV









UHFRQKHFLGDSDUDR([HUFtFLR
6RFLDOHQFHUUDGRHP




&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO



657

PÁGINA: 333 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHO

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

1~PHURWRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









%{QXV



5



5

9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



5



5

9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



5



5

9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 



5



5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGR
QR5HVXOWDGR



5



5

3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 









%{QXV'LIHULGR









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 









5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV









UHFRQKHFLGDSDUDR([HUFtFLR
6RFLDOHQFHUUDGRHP



&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO
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5HPXQHUDomRYDULiYHO

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

1~PHURWRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









%{QXV



5



5

9DORU0tQLPR3UHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR



5



5

9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



5



5

9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 



5



5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGR
QR5HVXOWDGR



5



5

3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 









%{QXV'LIHULGR









9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 









5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV









UHFRQKHFLGDSDUDR([HUFtFLR
6RFLDOHQFHUUDGRHP

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO
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 3ODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGLUHWRULD
HVWDWXWiULD


D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

$&RPSDQKLDDSURYRXHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHR3ODQR
GH$o}HV'LIHULGDVGD$OSKDYLOOH6$ ³3ODQR´ HVWDEHOHFHQGRDVFRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGH
ORQJRSUD]RDVHUFRQIHULGRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
DFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR ³%HQHILFLiULRV´ 

23ODQRFRQIHUHDRV%HQHILFLiULRVRGLUHLWRDUHFHEHUXPDDomRRUGLQiULDGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
HPGHWHUPLQDGDGDWDIXWXUDSDUDFDGDDomRGLIHULGDRXWRUJDGD ³$omR'LIHULGD´ FRQGLFLRQDGRDR
FXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HV


23ODQRpDGPLQLVWUDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDTXHWHPDPSORVSRGHUHV
SDUDWRPDUWRGDVDVPHGLGDVQHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDDH[HFXomRGR3ODQR

2VWHUPRVHDVFRQGLo}HVGHFDGD$omR'LIHULGDVHUmRHVWDEHOHFLGRVHPXPFRQWUDWRGHRXWRUJD
³&RQWUDWRGH2XWRUJD´ DVHUFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLDHFDGD%HQHILFLiULRTXHSRGHUiSUHYHU
RXWRUJDVFRPEDVHQRWHPSRHRXSHUIRUPDQFH2&RQWUDWRGH2XWRUJDGHWHUPLQDUiRQ~PHURGH
$o}HV 'LIHULGDV D VHUHP RXWRUJDGDV DR %HQHILFLiULR H REVHUYDUi D OHJLVODomR WULEXWiULD
SUHYLGHQFLiULDHWUDEDOKLVWDDSOLFiYHO

E
SULQFLSDLVREMHWLYRVGRVSODQRV

23ODQRWHPSRUREMHWLYRDWUDLUHUHWHURVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDFRQFHGHQGR
DHOHVDRSRUWXQLGDGHGHVXMHLWRVDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVWRUQDUHPVHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
FRPYLVWDVD L UHFRPSHQViORVHPUD]mRGHVHXVFDUJRVHSHORWHPSRGHVHUYLoRQD&RPSDQKLD LL 
HVWLPXODUDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLVGD&RPSDQKLD LLL DOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDV
GD&RPSDQKLDDRVGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVH LY LQFHQWLYDURGHVHPSHQKRHIDYRUHFHUDUHWHQomR
GD&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHDVXDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGDLQVWLWXLomRSHUPLWLUiTXHVH
EHQHILFLHPGRVUHVXOWDGRVSDUDRVTXDLVWHQKDPFRQWULEXtGR

F
IRUPDFRPRRVSODQRVFRQWULEXHPSDUDHVVHVREMHWLYRV

$R SRVVLELOLWDU TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD VH WRUQHP DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD HVSHUDVH TXH HVWHV WHQKDP LQFHQWLYRV SDUD FRPSURPHWHUVHHIHWLYDPHQWH FRP D
FULDomRGHYDORUHH[HUoDPVXDVIXQo}HVGHPDQHLUDDLQWHJUDUVHDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVDRV
REMHWLYRVVRFLDLVHDRVSODQRVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

G
FRPRRVSODQRVVHLQVHUHPQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLD

&RQIRUPHLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDEXVFDFULDUHILFLrQFLD
UHQWDELOLGDGHHDXPHQWRGRYDORUGD&RPSDQKLDHFRQWULEXLUSDUDDUHWHQomRGRVVHXVWDOHQWRV

1HVVH VHQWLGR R 3ODQR FRQVWLWXL LQVWUXPHQWR LQFHQWLYDGRU GR FRPSURPHWLPHQWR FRP PHWDV
HPSUHVDULDLVDOpPGHUHFRPSHQVDURWHPSRGHVHUYLoRGHGLFDGRj&RPSDQKLD
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H

FRPRRVSODQRVDOLQKDPRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGD&RPSDQKLDDFXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R


23ODQRDOLQKDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVSRUPHLRGHEHQHItFLRVGHDFRUGR
FRPDSHUIRUPDQFHGDVDo}HVGD&RPSDQKLD3RUPHLRGR3ODQRD&RPSDQKLDEXVFDHVWLPXODUD
PHOKRULDHPVXDJHVWmRHDSHUPDQrQFLDGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVYLVDQGRJDQKRV
SHORFRPSURPHWLPHQWRFRPRVUHVXOWDGRVGHORQJRSUD]RHFRPRGHVHPSHQKRGHFXUWRSUD]R

$GHPDLVR3ODQRYLVDSRVVLELOLWDUD&RPSDQKLDREWHUHPDQWHURVVHUYLoRVGHH[HFXWLYRVGHDOWR
QtYHORIHUHFHQGRDWDLVH[HFXWLYRVFRPRYDQWDJHPDGLFLRQDOWRUQDUHPVHDFLRQLVWDVGDPHVPD
QRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQRV3ODQRV

I
Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

2 3ODQR HVWDUi OLPLWDGR D XPD TXDQWLGDGH Pi[LPD GH DWp  GR WRWDO GH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD QD GDWD GD SXEOLFDomR GR DQ~QFLR GH LQtFLR GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD
&RPSDQKLD

J
Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVHDo}HVGLIHULGDVDVHUHPRXWRUJDGDV

&DGD$omR'LIHULGDDVVHJXUDDR%HQHILFLiULRRGLUHLWRGHUHFHEHUXPDDomRRUGLQiULDGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD6HQGRDVVLPDTXDQWLGDGHGHGLUHLWRVRXWRUJDGRVHVWiDWUHODGDDROLPLWHGHGLOXLomR
GHVFULWRQRLWHP³I´DFLPD

K
FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGDVDo}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi DSURYDU QR kPELWR GR 3ODQR DQXDOPHQWH RX HP RXWUD
SHULRGLFLGDGH 3URJUDPDV GH $o}HV 'LIHULGDV ³3URJUDPDV´  QRV TXDLV VHUmR GHILQLGRV RV
%HQHILFLiULRVRQ~PHURGH$o}HV'LIHULGDVDGLVWULEXLomRGDV$o}HV'LIHULGDVHQWUHRV%HQHILFLiULRV
DGDWDGHYLJrQFLDHDVGHPDLVUHVSHFWLYDVUHJUDVHVSHFtILFDVGHFDGD3URJUDPDREVHUYDGRVRV
WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLVHVWDEHOHFLGRVQR3ODQR

2VWHUPRVHDVFRQGLo}HVGHFDGD$omR'LIHULGDVHUmRHVWDEHOHFLGRVHPXPFRQWUDWRGHRXWRUJD
³&RQWUDWRGH2XWRUJD´ DVHUFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLDHFDGD%HQHILFLiULRTXHSRGHUiSUHYHU
RXWRUJDVFRPEDVHQRWHPSRHRXSHUIRUPDQFH2&RQWUDWRGH2XWRUJDGHWHUPLQDUiRQ~PHURGH
$o}HV 'LIHULGDV D VHUHP RXWRUJDGDV DR %HQHILFLiULR H REVHUYDUi D OHJLVODomR WULEXWiULD
SUHYLGHQFLiULDHWUDEDOKLVWDDSOLFiYHO

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi DJUHJDU QRYRV %HQHILFLiULRV DRV 3URJUDPDV HP FXUVR GH
DFRUGRFRPRVVHXVWHUPRVEHPFRPRWUDWDUGHIRUPDGLIHUHQFLDGDDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV
GD&RPSDQKLDQmRHVWDQGRREULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDHTXLSDUDomRRXHTXLGDGHD
HVWHQGHUDWRGRVDVFRQGLo}HVTXHHQWHQGDDSOLFiYHOVRPHQWHDDOJXPRXDOJXQV

$DTXLVLomRGRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPUHODomRDXPDRXWRUJD
GH$o}HV'LIHULGDV ³Vesting´RX³WRUQDUVH0DGXUD´ RFRUUHUiHPIXQomRGRWHPSRHPSDUFHODV
DQXDLVHLJXDLV ³3DUFHODV´ TXDQGRFDGD3DUFHODWRUQDUVHi0DGXUD

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRHVWDEHOHFHUQRPRPHQWRGDRXWRUJD
GH$o}HV'LIHULGDVFRQGLo}HVDGLFLRQDLVGHVestingLQFOXLQGRFRQGLo}HVYLQFXODGDVDRGHVHPSHQKR
GD&RPSDQKLDHRXPHWDVGHSHUIRUPDQFH
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2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRDOWHUDUDVUHJUDVGHVesting GDV$o}HV
'LIHULGDVDSOLFiYHLV D FDGD3URJUDPD 7DLV DOWHUDo}HV SRGHUmR VHU IHLWDV GXUDQWH D YLJrQFLD GRV
3URJUDPDVGHVGHTXHHPEHQHItFLRGRV%HQHILFLiULRV

L
FULWpULRVSDUDDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

1mRDSOLFiYHO

M
FULWpULRVSDUDDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

&RQIRUPHLQGLFDGRQRLWHP³K´DFLPDRVesting GHXPDRXWRUJDGH$o}HV'LIHULGDVRFRUUHUiHP
IXQomRGRWHPSRHP3DUFHODV

N
IRUPDGHOLTXLGDomR

&DGD $omR 'LIHULGD FRQIHUH DR VHX WLWXODU R GLUHLWR DR UHFHELPHQWR GH  DomR GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHVWULWDPHQWHQRVWHUPRVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVQR3ODQR

3DUD OLTXLGDomR GDV $o}HV 'LIHULGDV D &RPSDQKLD SRGHUi QRV WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO
WUDQVIHULU DR %HQHILFLiULR Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD PDQWLGDV HP WHVRXUDULD $ FULWpULR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSDJDPHQWRUHIHUHQWHjV$o}HV'LIHULGDVSRGHUiVHUIHLWRHPGLQKHLUR
FRQIRUPHRYDORUGHPHUFDGRGDDomRGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDGDWDGRSDJDPHQWR

$ &RPSDQKLD UHGX]LUi R Q~PHUR GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD D VHUHP HQWUHJXHV DR
%HQHILFLiULRUHVXOWDQWHGRVestingGHPRGRDDUFDUFRPHYHQWXDLVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHDVDo}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFXMRUHFROKLPHQWRVHMDGHUHVSRQVDELOLGDGHGD&RPSDQKLDHQWUHJDQGR
DR%HQHILFLiULRXPQ~PHURGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDMiOtTXLGRGHHYHQWXDLVWULEXWRV

O
UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

$V$o}HV'LIHULGDVVmRSHVVRDLVHLQWUDQVIHUtYHLVQmRSRGHQGRR%HQHILFLiULRHPKLSyWHVHDOJXPD
FHGHUWUDQVIHULUHPSHQKDURXGHTXDOTXHUPRGRDOLHQDUDTXDLVTXHUWHUFHLURVWDLV$o}HV'LIHULGDV
QHPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVDHODVLQHUHQWHVUHVVDOYDGDVDVH[FHo}HVSUHYLVWDVQR3ODQRHPFDVR
GHPRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWH

$GLFLRQDOPHQWHDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDUHFHELGDVHPGHFRUUrQFLDGRVesting HVWDUmR
VXMHLWDVDXPlock-up HVyHVWDUmROLYUHVSDUDQHJRFLDomRDSDUWLUGRDQLYHUViULRGDGDWDGHRXWRUJD
j UD]mR GH  GR WRWDO GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GHWLGDV SRU DQR 2 &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SRGHUi D VHX H[FOXVLYR FULWpULR HVWDEHOHFHU QR PRPHQWR GD RXWRUJD GH $o}HV
'LIHULGDVFRQGLo}HVDGLFLRQDLVGHQHJRFLDomR

P
FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR

Interrupção ou Suspensão do Prazo de Entrega das Ações pelo Diretor de Relações com Investidores
2%HQHILFLiULRUHFHEHUiDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHQWHVjV$o}HV0DGXUDV i.e.
$o}HV'LIHULGDV TXH WHQKDP FXPSULGR RV UHTXLVLWRV GH Vesting PDV TXH DLQGD QmR WHQKDP VLGR
OLTXLGDGDVHP$o}HV QRSUD]RGHDWpGLDVDSDUWLUGDVXDGDWDGHVesting

2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiDTXDOTXHUWHPSRLQWHUURPSHURXVXVSHQGHURSUD]R
SDUD HQWUHJD GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV jV $o}HV 0DGXUDV FDVR WDO SUD]R
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FRLQFLGDFRPSHUtRGRVGHYHGDomRjQHJRFLDomRFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
HRXWDLVSHUtRGRVUHSUHVHQWHPXPLPSHGLPHQWROHJDORXGLILFXOWHPDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLD
HQWUHJDUDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDRV%HQHILFLiULRVGHQWURGRSUD]RSUHYLVWR

Grupamento, Desdobramento ou Bonificação
1DKLSyWHVHGHJUXSDPHQWRGHVGREUDPHQWRERQLILFDomRRXTXDOTXHUSURYHQWRHPQRYDVDo}HVD
OLTXLGDomRGDV$o}HV'LIHULGDVVHUiIHLWDFRPWtWXORV³(;´DMXVWDQGRVHDTXDQWLGDGHGHDo}HVGH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD REMHWR GH FDGD $omR 'LIHULGD SURSRUFLRQDOPHQWH DR SHUFHQWXDO GR
JUXSDPHQWRGHVGREUDPHQWRERQLILFDomRRXRXWURSURYHQWRHPQRYDVDo}HV(PFDVRGHIUDomRGH
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRQ~PHURGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDVHUHPHQWUHJXHV
VHUi DUUHGRQGDGR SDUD R Q~PHUR LQWHLUR GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD LPHGLDWDPHQWH
VXSHULRU

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiSURPRYHUDMXVWHVDGLFLRQDLVDRVWHUPRVHFRQGLo}HVGDV$o}HV
'LIHULGDV HP DEHUWR VH QHFHVViULR HP IXQomR GH PRGLILFDo}HV QD HVWUXWXUD DFLRQiULD GD
&RPSDQKLDHWDOGHFLVmRVHUiGHILQLWLYDHREULJDWyULD

Reorganizações e Outras Operações Societárias
$RXWRUJDGDV$o}HV'LIHULGDVQRVWHUPRVGR3ODQRQmRLPSHGLUiD&RPSDQKLDGHVHHQYROYHUHP
RSHUDo}HV GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD WDLV FRPR WUDQVIRUPDomR LQFRUSRUDomR IXVmR FLVmR H
LQFRUSRUDomRGHDo}HV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHDVVRFLHGDGHVHQYROYLGDVHPWDLVRSHUDo}HVSRGHUmR
DVHXFULWpULRGHWHUPLQDUVHPSUHMXt]RGHRXWUDVPHGLGDVTXHGHFLGLUHPSRUHTXLGDGHDVXEVWLWXLomR
GDV$o}HV'LIHULGDVSRUGLUHLWRVVLPLODUHVGDVRFLHGDGHVXFHVVRUDGD&RPSDQKLDFRPRVDMXVWHV
DSURSULDGRVQDTXDQWLGDGHGH$o}HV'LIHULGDV

Revisão ou Suspensão pelo Conselho de Administração em Virtude de Alteração Significativa
4XDOTXHUDOWHUDomROHJDOVLJQLILFDWLYDQRWRFDQWHjOHJLVODomRUHJXODPHQWDomRRXMXULVSUXGrQFLDGH
PHUFDGRGHFDSLWDLVWULEXWiULDSUHYLGHQFLiULDRXWUDEDOKLVWDDSOLFiYHLVDSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJR
SUD]RSRGHUiOHYDUjUHYLVmRSDUFLDORXLQWHJUDOGR3ODQRRXPHVPRVXDVXVSHQVmRDFULWpULRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Extinção, Suspensão ou Alteração pela Assembleia Geral, a qualquer tempo
23ODQRSRGHUiVHUH[WLQWRVXVSHQVRRXDOWHUDGRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGD$VVHPEOHLD
*HUDO2WpUPLQRGHYLJrQFLDGR3ODQRQmRDIHWDUiDYDOLGDGHHHILFiFLDGDV$o}HV'LIHULGDVDLQGD
HPDEHUWRFRQFHGLGDVFRPEDVHQHOH

Q
HIHLWRV GD VDtGD GR DGPLQLVWUDGRU GRV yUJmRV GD &RPSDQKLD VREUH VHXV GLUHLWRV
SUHYLVWRVQRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

Desligamento Voluntário ou por Justa Causa
(PFDVRGH'HVOLJDPHQWR9ROXQWiULRRXSRU-XVWD&DXVDR%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUDV
$o}HV 0DGXUDV QR SUD]R GH DWp  GLDV 7RGDV DV $o}HV 'LIHULGDV DLQGD QmR 0DGXUDV UHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR
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3DUDILQVGR3ODQR

•
³'HVOLJDPHQWR 9ROXQWiULR´ VLJQLILFD R WpUPLQR GD UHODomR MXUtGLFD GR %HQHILFLiULR FRP D
&RPSDQKLDQDVKLSyWHVHVGHGHVOLJDPHQWRYROXQWiULRSHGLGRGHGHPLVVmRDSRVHQWDGRULDYROXQWiULD
HUHQ~QFLDDRFDUJRVXEVWLWXLomRRXQmRUHHOHLomRFRPRGLUHWRUH

•
³'HVOLJDPHQWR SRU -XVWD &DXVD´ VLJQLILFD R WpUPLQR GD UHODomR MXUtGLFD GR WLWXODU GD $omR
'LIHULGDFRPD&RPSDQKLDSRUMXVWDFDXVDQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQD&RQVROLGDomRGDV /HLV GR
7UDEDOKRFRQIRUPHUHGDomRHPYLJRUjpSRFDQRFDVRGRV%HQHILFLiULRVTXHVHMDPHPSUHJDGRV
HQRFDVRGRV%HQHILFLiULRVTXHVHMDPGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVQD&RPSDQKLDRXTXDOTXHUVXEVLGLiULD
DVVHJXLQWHVKLSyWHVHV L GHVtGLDGR%HQHILFLiULRQRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGHFRUUHQWHVGRVHX
PDQGDWRGHDGPLQLVWUDGRU LL FRQGHQDomRSHQDOSRUFULPHVGRORVRV LLL DSUiWLFDSHOR%HQHILFLiULR
GHDWRVGHVRQHVWRVRXIUDXGXOHQWRVFRQWUDD&RPSDQKLD LY TXDOTXHUDWRRXRPLVVmRGHFRUUHQWHGH
GRORRXFXOSDGR%HQHILFLiULRHTXHVHMDSUHMXGLFLDODRVQHJyFLRVLPDJHPRXVLWXDomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLD GHVGH TXH GHYLGDPHQWH FRPSURYDGR Y  YLRODomR VLJQLILFDWLYD GR LQVWUXPHQWR TXH
UHJXOHRH[HUFtFLRGRPDQGDWRGHDGPLQLVWUDGRUHVWDWXWiULR YL GHVFXPSULPHQWRGR(VWDWXWR6RFLDO
&yGLJR GH eWLFD H GHPDLV SROtWLFDV GD &RPSDQKLD H GLVSRVLo}HV VRFLHWiULDV DSOLFiYHLV DR
%HQHILFLiULR H YLL  GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
DSOLFiYHO DRV DGPLQLVWUDGRUHV GH VRFLHGDGHV DQ{QLPDV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR jTXHODV
SUHYLVWDVQRVDUWLJRVDGDUHIHULGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

Desligamento sem Justa Causa
(PFDVRGH'HVOLJDPHQWRVHP-XVWD&DXVDR%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHU L WRGDVDV$o}HV
0DGXUDVQRSUD]RGHDWpGLDVH LL XPQ~PHUR pro rata GH$o}HV'LIHULGDVTXHQmRHVWHMDP
0DGXUDVSURSRUFLRQDODRSUD]RGH9HVWLQJGHFRUULGRFRPUHODomRj3DUFHODHPFXUVRQRPHVPR
SUD]R

2GLUHLWRLQGLFDGRQRLWHP³ LL ´VHDSOLFDXQLFDPHQWHj3DUFHODFXMRSUD]RGHVesting HVWHMDHPFXUVR
$V$o}HV'LIHULGDVUHIHUHQWHVjV3DUFHODVUHPDQHVFHQWHVFXMRSUD]RGHVesting DLQGDQmRWHQKDVH
LQLFLDGRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRX
LQGHQL]DomR

3DUDILQVGR3ODQRRWHUPR³'HVOLJDPHQWRVHP-XVWD&DXVD´VLJQLILFDRWpUPLQRGDUHODomRMXUtGLFD
GR%HQHILFLiULRFRPD&RPSDQKLDQDVKLSyWHVHVTXHQmRFRQVWLWXDP'HVOLJDPHQWRSRU-XVWD&DXVD

Morte ou Invalidez
1RFDVRGHPRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWHGR%HQHILFLiULRR%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHU
DV$o}HV0DGXUDVQRSUD]RGHDWpGLDV7RGDVDV$o}HV'LIHULGDVDLQGDQmR0DGXUDVUHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR

6DOYRGHWHUPLQDomRHPFRQWUiULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDOLTXLGDomRGH$o}HV'LIHULGDVHP
FDVRGHPRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWHVHUiIHLWDHPGLQKHLURHPDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGD
PRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWH$&RPSDQKLDUHDOL]DUiRSDJDPHQWRDRVKHUGHLURVVXFHVVRUHVHRX
F{QMXJHVPHHLURVGR%HQHILFLiULRRXDVHXH[FOXVLYRFULWpULRGHSRVLWDUiRYDORUFRUUHVSRQGHQWHHP
FRQWD EDQFiULD YLQFXODGD SHQGHQWH FRQFOXVmR GH HYHQWXDLV SURFHGLPHQWRV GH LQYHQWiULR HRX
VXFHVVmR
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$GLFLRQDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiHVWDEHOHFHUWUDWDPHQWRSDUWLFXODUSDUDFDVRV
HVLWXDo}HVHVSHFLDLVGXUDQWHDYLJrQFLDGR3ODQRGHVGHTXHQmRVHMDPSUHMXGLFDGRVRVGLUHLWRVMi
FRQFHGLGRV DRV %HQHILFLiULRV 7DO WUDWDPHQWR SDUWLFXODU QmR FRQVWLWXLUi SUHFHGHQWH LQYRFiYHO SRU
RXWURV%HQHILFLiULRV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

(PUHODomRjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVUHFRQKHFLGDQRVUHVXOWDGRVGRV
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHjSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD

1RVWHUPRVGR3ODQRGH$o}HVDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGH
MXOKRGHIRUDPHVWDEHOHFLGDVFRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RDVHUFRQIHULGRDRV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV D FULWpULR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR23ODQRFRQIHUHDRVEHQHILFLiULRVHOHJtYHLVRGLUHLWRDUHFHEHUXPDDomRRUGLQiULDGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDHPGHWHUPLQDGDGDWDIXWXUDFRQGLFLRQDGRDRFXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGDV
FRQGLo}HV

(PUHODomRDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVRLWHPQmRpDSOLFiYHO
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13.6 - Opções em Aberto

(PUHODomRjVRSo}HVHPDEHUWRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD
HVWDWXWiULD DR ILQDO GR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO HODERUDU WDEHOD FRP R VHJXLQWH
FRQWH~GR

,WHPQmRDSOLFiYHO
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

  (P UHODomR jV RSo}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR
EDVHDGD HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD QRV 
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR

,WHPQmRDSOLFiYHO
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

  'HVFULomR VXPiULD GDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV SDUD D FRPSUHHQVmR GRV
GDGRV GLYXOJDGRV QRV LWHQV  D  WDO FRPR D H[SOLFDomR GR PpWRGR GH
SUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HVLQGLFDQGRQRPtQLPR

-iDERUGDGRFRQIRUPHLWHPHFRQIRUPHR3ODQRHR3UrPLRDSURYDGRQD5HXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGHGHMXOKRGH



669

PÁGINA: 345 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

13.9 - Participações Detidas Por Órgão

,QIRUPDUDTXDQWLGDGHGHDo}HVRXFRWDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHWLGDVQR
%UDVLORXQRH[WHULRUHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXFRWDV
HPLWLGRV SHOR HPLVVRU VHXV FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVRXVREFRQWUROHFRPXPSRUPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD
GLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GHWLQKDP DV VHJXLQWHV
SDUWLFLSDo}HVDFLRQiULDVQD&RPSDQKLD


ÏUJmR

$o}HV 21 

$o}HV 31 

3DUWLFLSDomR  

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR







'LUHWRULD







&RQVHOKR)LVFDO
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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
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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4,00
2.157.673,00
1.126.014,00
1.665.617,00

4,00

1.200.000,00

872.000,00

757.982,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

6,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

31/12/2018

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

Conselho de Administração
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Para o cálculo das remunerações indicadas na tabela acima, consideramos os valores reais de salário, acrescidos de valroes relativos ao décimo terceiro salário e bônus pagos nos anos de
2017, 2018 e 2019, sendo que:
(i) O valor de maior remuneração corresponde à soma do maior salário anual, acrescido do 13° salário e do maior bônus pago no ano;
(ii) O valor da menor remuneração corresponde à soma do menor salário anual, acrescido do 13° salário e do maior bônus pago no ano; e
(iii) O valor médio da remuneração corresponde à média de todos os salários anuais, acrescidos de todos os 13° salários pagos e da média dos bônus pagos. Ademais, o valor médio da
remuneração anual corresponde à divisão do valor total da remuneração anual da diretoria pelo número de membros remunerados da diretoria, de acordo com as orientações contidas no
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

31/12/2017

31/12/2017

Para o cálculo das remunerações indicadas na tabela acima, consideramos os valores reais de salário, acrescidos de valroes relativos ao décimo terceiro salário e bônus pagos nos anos de
2017, 2018 e 2019, sendo que:
(i) O valor de maior remuneração corresponde à soma do maior salário anual, acrescido do 13° salário e do maior bônus pago no ano;
(ii) O valor da menor remuneração corresponde à soma do menor salário anual, acrescido do 13° salário e do maior bônus pago no ano; e
(iii) O valor médio da remuneração corresponde à média de todos os salários anuais, acrescidos de todos os 13° salários pagos e da média dos bônus pagos. Ademais, o valor médio da
remuneração anual corresponde à divisão do valor total da remuneração anual da diretoria pelo número de membros remunerados da diretoria, de acordo com as orientações contidas no
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2019

941.316,00

765.900,00

1.788.363,00

31/12/2017

Conselho de Administração

Para o cálculo das remunerações indicadas na tabela acima, consideramos os valores reais de salário, acrescidos de valroes relativos ao décimo terceiro salário e bônus pagos nos anos de
2017, 2018 e 2019, sendo que:
(i) O valor de maior remuneração corresponde à soma do maior salário anual, acrescido do 13° salário e do maior bônus pago no ano;
(ii) O valor da menor remuneração corresponde à soma do menor salário anual, acrescido do 13° salário e do maior bônus pago no ano; e
(iii) O valor médio da remuneração corresponde à média de todos os salários anuais, acrescidos de todos os 13° salários pagos e da média dos bônus pagos. Ademais, o valor médio da
remuneração anual corresponde à divisão do valor total da remuneração anual da diretoria pelo número de membros remunerados da diretoria, de acordo com as orientações contidas no
OfícioCircular/CVM/SEP/nº02/2020

Observação

5,00

31/12/2018

4,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP
FDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD

2VHIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGD&RPSDQKLDVmRSUHYLVWRVQR3ODQRFRQIRUPH
DEDL[R

Desligamento Voluntário ou por Justa Causa

(PFDVRGH'HVOLJDPHQWR9ROXQWiULRRXSRU-XVWD&DXVDR%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUDV
$o}HV 0DGXUDV QR SUD]R GH DWp  GLDV 7RGDV DV $o}HV 'LIHULGDV DLQGD QmR 0DGXUDV UHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR

3DUDILQVGR3ODQR

•
³'HVOLJDPHQWR 9ROXQWiULR´ VLJQLILFD R WpUPLQR GD UHODomR MXUtGLFD GR %HQHILFLiULR FRP D
&RPSDQKLDQDVKLSyWHVHVGHGHVOLJDPHQWRYROXQWiULRSHGLGRGHGHPLVVmRDSRVHQWDGRULDYROXQWiULD
HUHQ~QFLDDRFDUJRVXEVWLWXLomRRXQmRUHHOHLomRFRPRGLUHWRUH

•
³'HVOLJDPHQWR SRU -XVWD&DXVD´VLJQLILFD R WpUPLQR GD UHODomR MXUtGLFD GR WLWXODUGD $omR
'LIHULGDFRPD&RPSDQKLDSRUMXVWDFDXVDQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR
7UDEDOKRFRQIRUPHUHGDomRHPYLJRUjpSRFDQRFDVRGRV%HQHILFLiULRVTXHVHMDPHPSUHJDGRVH
QRFDVRGRV%HQHILFLiULRVTXHVHMDPGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVQD&RPSDQKLDRXTXDOTXHUVXEVLGLiULD
DVVHJXLQWHVKLSyWHVHV L GHVtGLDGR%HQHILFLiULRQRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGHFRUUHQWHVGRVHX
PDQGDWRGHDGPLQLVWUDGRU LL FRQGHQDomRSHQDOSRUFULPHVGRORVRV LLL DSUiWLFDSHOR%HQHILFLiULR
GHDWRVGHVRQHVWRVRXIUDXGXOHQWRVFRQWUDD&RPSDQKLD LY TXDOTXHUDWRRXRPLVVmRGHFRUUHQWH
GHGRORRXFXOSDGR%HQHILFLiULRHTXHVHMDSUHMXGLFLDODRVQHJyFLRVLPDJHPRXVLWXDomRILQDQFHLUD
GD&RPSDQKLDGHVGHTXHGHYLGDPHQWHFRPSURYDGR Y YLRODomRVLJQLILFDWLYDGRLQVWUXPHQWRTXH
UHJXOHRH[HUFtFLRGRPDQGDWRGHDGPLQLVWUDGRUHVWDWXWiULR YL GHVFXPSULPHQWRGR(VWDWXWR6RFLDO
&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHGHPDLVSROtWLFDVGD&RPSDQKLDHGLVSRVLo}HVVRFLHWiULDVDSOLFiYHLVDR
%HQHILFLiULR H YLL  GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
DSOLFiYHO DRV DGPLQLVWUDGRUHV GH VRFLHGDGHV DQ{QLPDV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR jTXHODV
SUHYLVWDVQRVDUWLJRVDGDUHIHULGD/HL

Desligamento sem Justa Causa
(P FDVR GH'HVOLJDPHQWR VHP-XVWD&DXVD R %HQHILFLiULR WHUi R GLUHLWR GHUHFHEHU L  WRGDVDV
$o}HV 0DGXUDV QR SUD]R GH DWp  GLDV H LL  XP Q~PHUR pro rata GH $o}HV 'LIHULGDV TXH QmR
HVWHMDP0DGXUDVSURSRUFLRQDODRSUD]RGHVestingGHFRUULGRFRPUHODomRj3DUFHODHPFXUVRQR
PHVPRSUD]R

2GLUHLWRLQGLFDGRQRLWHP³ LL ´VHDSOLFDXQLFDPHQWHj3DUFHODFXMRSUD]RGHVesting HVWHMDHPFXUVR
$V$o}HV'LIHULGDVUHIHUHQWHVjV3DUFHODVUHPDQHVFHQWHVFXMRSUD]RGHVesting DLQGDQmRWHQKD
VHLQLFLDGRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLR
RXLQGHQL]DomR
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
3DUDILQVGR3ODQRRWHUPR³'HVOLJDPHQWRVHP-XVWD&DXVD´VLJQLILFDRWpUPLQRGDUHODomRMXUtGLFD
GR%HQHILFLiULRFRPD&RPSDQKLDQDVKLSyWHVHVTXHQmRFRQVWLWXDP'HVOLJDPHQWRSRU-XVWD&DXVD

Morte ou Invalidez
1RFDVRGHPRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWHGR%HQHILFLiULRR%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHU
DV$o}HV0DGXUDVQRSUD]RGHDWpGLDV7RGDVDV$o}HV'LIHULGDVDLQGDQmR0DGXUDVUHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR

6DOYRGHWHUPLQDomRHPFRQWUiULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDOLTXLGDomRGH$o}HV'LIHULGDVHP
FDVRGHPRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWHVHUiIHLWDHPGLQKHLURHPDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGD
PRUWHRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWH$&RPSDQKLDUHDOL]DUiRSDJDPHQWRDRVKHUGHLURVVXFHVVRUHVHRX
F{QMXJHVPHHLURVGR%HQHILFLiULRRXDVHXH[FOXVLYRFULWpULRGHSRVLWDUiRYDORUFRUUHVSRQGHQWHHP
FRQWD EDQFiULD YLQFXODGD SHQGHQWH FRQFOXVmR GH HYHQWXDLV SURFHGLPHQWRV GH LQYHQWiULR HRX
VXFHVVmR

$GLFLRQDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiHVWDEHOHFHUWUDWDPHQWRSDUWLFXODUSDUDFDVRV
HVLWXDo}HVHVSHFLDLVGXUDQWHDYLJrQFLDGR3ODQRGHVGHTXHQmRVHMDPSUHMXGLFDGRVRVGLUHLWRVMi
FRQFHGLGRV DRV %HQHILFLiULRV 7DO WUDWDPHQWR SDUWLFXODU QmR FRQVWLWXLUi SUHFHGHQWH LQYRFiYHO SRU
RXWURV%HQHILFLiULRV
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR
FRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



ÏUJmR
3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



ÏUJmR
3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



ÏUJmR
3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO
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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
 5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRV
SRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP

1RV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHTXDLVTXHUYDORUHVSDJRVDWtWXORGHUHPXQHUDomRSDUD
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RQVHOKR )LVFDO H 'LUHWRULD SRU RXWUD UD]mR TXH QmR D
IXQomRTXHRFXSDPQHVWHVyUJmRV
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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

5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOUHFRQKHFLGD
QR UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH
FRPXPHGHFRQWURODGDVGRHPLVVRU

1mRKiYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRVUHVXOWDGRVGRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHV
VREFRQWUROHFRPXPHGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHH
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWH
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV
&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDpDKROGLQJFRQWURODGRUDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$HQmRFRQWD
FRPHPSUHJDGRVDSUHVHQWDPRVDEDL[RDVLQIRUPDo}HVGHVXDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

D  1~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 


(VWDGR

$WLYLGDGH
7RWDO
'LUHWRU

63



$QDOLVWD

63



*HUHQWH

63



&RRUGHQDGRU

63



&RQVXOWRU

63



6XSHUYLVRU

63



7pFQLFR

63



$VVLVWHQWH$X[LOLDU

63



2XWURVFDUJRV

63



(VWDJLiULR

63



7RWDO







$WLYLGDGH

(VWDGR



'LUHWRU

0*



$QDOLVWD

0*



*HUHQWH

0*



&RRUGHQDGRU

0*



&RQVXOWRU

0*



6XSHUYLVRU

0*



7pFQLFR

0*



$VVLVWHQWH$X[LOLDU

0*



2XWURVFDUJRV

0*



(VWDJLiULR

0*



7RWDO





7RWDO


$OpPGRGHVFULWRDFLPDD&RPSDQKLDFRQWDFRP L VXSHUYLVRUQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR LL 
7pFQLFRQR(VWDGRGD%DKLD LLL $VVLVWHQWH&RRUGHQDGRU(VWDJLiULR6XSHUYLVRUH7pFQLFR
QR(VWDGRGR&HDUiH LY QR(VWDGRGH3HUQDPEXFRFRQWDFRP$VVLVWHQWH&RRUGHQDGRU
(VWDJLiULR*HUHQWH6XSHUYLVRUH7pFQLFR
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos



E  1~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU


ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 





$WLYLGDGH

(VWDGR

2EUDV

(VFULWyULR

7RWDO

%$







&(







0*







3(







5-







63







7RWDO








F  tQGLFHGHURWDWLYLGDGH
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV

1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 Descrição da política de remuneração dos empregados
Considerando que a Companhia é a holding controladora da Alphaville Urbanismo S.A., e não conta
com empregados, apresentamos abaixo as informações de sua controlada Alphaville Urbanismo.

(a)

política de salários e remuneração variável

A Alphaville Urbanismo oferece remuneração competitiva com o mercado para atrair e reter talentos
ajudando- os a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Considerando o modelo de
negócios da Alphaville Urbanismo, reter profissionais qualificados e experientes é essencial para
crescimento da Companhia, de modo que a estratégia de remuneração da Alphaville Urbanismo deve
incluir mecanismos que incentivem seus colaboradores a permanecer por longo prazo, equilibrando seu
desenvolvimento e crescimento com os seus resultados e o valor agregado para os acionistas.
A Alphaville Urbanismo concede, ainda, reajustes por mérito e promoção, de modo a reconhecer e
recompensar o desempenho de cada colaborador com base nas avaliações de desempenho
individuais periódicas.

(b)

política de benefícios

A Alphaville Urbanismo não possui uma política unificada de benefícios, adotando políticas regionais ou
locais, conforme o caso e sempre em observância à legislação aplicável. Os colaboradores são elegíveis a
benefícios diversos de acordo com o cargo, bem como de acordo com a legislação aplicável.
(i)
Auxílio Educação;
(ii)

Plano de Assistência Médica;

(iii)

Plano de Assistência Odontológica;

(iv)

Auxílio Moradia;

(v)

Vale Refeição;

(vi)

Ajuda de Custo para Mudança;

(vii)

Seguro de Vida; e

(viii)

Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (Seguro D&O).

(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores, identificando: (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii)
preço de exercício; (iv) prazo de exercício; e quantidade de ações comprometidas pelo plano:
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

Nem a Companhia, nem a Alphaville Urbanismo não possuem plano de outorga de opções de ações
nos exercícios sociais anteriores a 2020. Em 2020 um novo plano da Companhia foi aprovado, cujos
detalhes estão descritos no item 13.4 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV

&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDpDKROGLQJFRQWURODGRUDGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR6$HQmRFRQWD
FRPHPSUHJDGRVDSUHVHQWDPRVDEDL[RDVLQIRUPDo}HVGHVXDFRQWURODGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

$ $OSKDYLOOH8UEDQLVPRWHPXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPVHXVHPSUHJDGRVHFRPRVVLQGLFDWRV
TXHRVUHSUHVHQWDPDVDEHU

2V DFRUGRV FROHWLYRV GH WUDEDOKR ILUPDGRV FRP FDGD VLQGLFDWR VmR UHQHJRFLDGRV
DQXDOPHQWH
2V SURILVVLRQDLV GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR QXQFD HVWLYHUDP HQYROYLGRV HP PRYLPHQWR GH JUHYH
SDUDOLVDomR RX PDQLIHVWDo}HV SRLV D QHJRFLDomR FRP RV VLQGLFDWRV UHSUHVHQWDWLYRV VHPSUH IRL
FRQFLOLDGRUD
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWD6HomRIRUDPGHVFULWDVQRVLWHQV
DFLPD
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Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

Ações %

128.964

Brasileira

1,120%

Não

453.412

Brasileira

3,950%

Não

5.840.223

Brasileira

50,860%

3.685.571

Brasileira

32,100%

Não

10.912.885/0001-59

1.352.407

Brasileira

11,780%

Pátria Real Estate II Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações

Não

18.317.102/0001-09

Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo De Investimento Em Participações

Não

13.328.577/0001-79

Não

Não

Não

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia

Não

18.362.298/0001-45

Alpha-Co Investimento Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações

Não

13.328.665/0001-70

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia

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 - ALPHAVILLE S.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

10/08/2020

10/08/2020

10/08/2020

10/08/2020

10/08/2020

1.352.407

3.685.571

5.840.223

453.412

128.964

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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11,780%

32,100%

50,860%

3,950%

1,120%

Total ações %
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0

TOTAL

11.482.979

22.402

100,000%

0,190%

0,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (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 - ALPHAVILLE S.A.

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

11.482.979

22.402

0

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Acionista controlador

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

22/09/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

5

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%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRU
VHMDSDUWH

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL DFRUGR GH DFLRQLVWDV YLJHQWH 7DPSRXFR RV FRQWURODGRUHV GD
&RPSDQKLDVmRSDUWHVHPTXDLVTXHUDFRUGRVGHDFLRQLVWDV3RULVVRHVVDVHomRQmRVHUi
SUHHQFKLGD
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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
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU



D HYHQWR

'HVLQYHVWLPHQWR GD SDUWLFLSDomR GD %ODFNVWRQH QD &RPSDQKLD H
LQGLUHWDPHQWHQD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

E SULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$3%3(,9%3(,95(,,5(,,,HD$OSKD&R,QYHVWLPHQWR0XOWLHVWUDWpJLD±
)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV ³$OSKD),3´  DGTXLULUDP PHGLDQWH
&RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD GH $o}HV H 'HEHQWXUHVFHOHEUDGRHPGH
GH]HPEURGH L GDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDSHUWHQFHQWHV
D %5($/3+$ 0XOWLHVWUDWpJLD ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU ³%ODFNVWRQH´ H LL GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
UHIHUHQWHV j  HPLVVmR GH GHErQWXUHV GD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H 
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVUHIHUHQWHVjHPLVVmRGHGHErQWXUHVGD$OSKDYLOOH
8UEDQLVPRSHORYDORUGH5

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

%ODFNVWRQH3%3(,9%3(,95(,,5(,,,H$OSKD),3

G HIHLWRV
UHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULR

&RP R GHVLQYHVWLPHQWR D %ODFNVWRQH VH UHWLURX GR TXDGUR VRFLHWiULR GD
&RPSDQKLDHRV)XQGRV3iWULDSDVVDUDPDGHWHUDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDO
GD&RPSDQKLD

H PHFDQLVPRV 1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRJHURXDOWHUDo}HVQRWUDWDPHQWRLJXDOLWiULR
GDGRDRVDFLRQLVWDVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV


I TXDGUR
VRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGD
RSHUDomR
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
D HYHQWR

&RQWULEXLomR SDUD D &RPSDQKLD GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV GD $OSKDYLOOH
8UEDQLVPR HPLVVmR GH E{QXV GH VXEVFULomR H UHFRPSUD GH Do}HV SDUD
SHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULD

E SULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPD3%3(,9
%3(,95(,,5(,,,HD$OSKD),3FRQWULEXtUDPSDUDD&RPSDQKLDDWUDYpV
GHGRLVDXPHQWRVGHFDSLWDODWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHWLGDVSRUHOHVQD
$OSKDYLOOH8UEDQLVPRGHPRGRTXHD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUDWRWDOLGDGH
GDVDo}HVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR
&RPRYDQWDJHPDGLFLRQDOQRVHJXQGRDXPHQWRGHFDSLWDOHPD
&RPSDQKLDHPLWLXHPIDYRU%3(H3%3(,9GRLVE{QXVGHVXEVFULomRTXH
GD R GLUHLWR D VHXV WLWXODUHV GH VXEVFUHYHU  Do}HV RUGLQiULDV
QRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQGLFLRQDGRj
RFRUUrQFLDGHXPDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGD&RPSDQKLDHPDWpDQRVFRQWDGRV
GH ³&RQGLomR´ 2DGLWDPHQWRDUHIHULGRE{QXVGHVXEVFULomRIRL
DSURYDGRHP

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

3%3(,9%3(,95(,,5(,,,$OSKD),3H$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

G HIHLWRV
UHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULR

&RP R GHVLQYHVWLPHQWR D %ODFNVWRQH VH UHWLURX GR TXDGUR VRFLHWiULR GD
&RPSDQKLDHRV)XQGRV3iWULDSDVVDUDPDGHWHUDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDO
GD&RPSDQKLD




H PHFDQLVPRV $SURYDomRSHODWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHGD&RPSDQKLDQD
WUDQVDomR
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV

2TXDGURVRFLHWiULRGDFRPSDQKLDQmRIRLDOWHUDGRKDYHQGRDSHQDVD
I TXDGUR
DOWHUDomRGDGLVWULEXLomRGDVSDUWLFLSDo}HVHQWUHVHXVDFLRQLVWDV
VRFLHWiULRDQWHV

HGHSRLVGD
RSHUDomR
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15.7 - Principais operações societárias

(a) evento

Desinvestimento da participação da Gafisa S.A. na Alphaville Urbanismo

(b) principais
condições do
negócio

Nos termos de um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
celebrado em 21 de outubro de 2019: (i) a PEAE adquiriu da Gafisa 33.5% das
ações ordinárias da Alphaville Urbanismo pertencentes à Gafisa S.A., pelo valor
de R$33.500.000,00, mediante compensação de direitos de crédito; e (ii) a
Companhia resgatou 24.023.514 ações preferenciais da Alphaville Urbanismo
pertencentes à Gafisa S.A., pelo valor de R$66.500.000,00, com pagamento
mediante a entrega da totalidade das quotas da Alphaville 85
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

(c) sociedades
envolvidas

Companhia, Gafisa S.A., Alphaville Urbanismo, BPE IV, PBPE IV e RE III

(d) efeitos
resultantes da
operação no
quadro
acionário

Com o desinvestimento, a Gafisa S.A. se retirou do quadro societário da
Alphaville Urbanismo, que passou a ser detida unicamente pela Companhia,
BPE IV, PBPE IV e RE III.

(e) mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Participação da totalidade dos sócios da Alphaville Urbanismo na transação.

(f) quadro
societário antes
e depois da
operação

Antes da operação

Depois da operação
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(a) evento

Conversão de debêntures da 2ª e 3ª emissão da Alphaville Urbanismo

(b) principais
condições do
negócio

No dia 27 de dezembro de 2019, mediante deliberação tomada em
Assembleia Geral, os acionistas da Alphaville Urbanismo decidiram pela
conversão da totalidade das debêntures da 2ª emissão, emitidas conforme
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures
Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia
Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville
Urbanismo S.A”, de 9 de maio de 2016, com o consequente aumento de
capital social da Alphaville Urbanismo no montante de R$32.850.386,42.
Na mesma data, os acionistas também decidiram pela conversão de 524.571
debêntures da 3ª emissão da Alphaville Urbanismo, emitidas conforme o
“Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures
Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia
Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville
Urbanismo S.A.” de 10 de fevereiro de 2017, com o consequente aumento
de capital social da Alphaville Urbanismo no montante de R$42.474.050,09.
No dia 31 de dezembro de 2019, mediante deliberação tomada em
Assembleia Geral, os acionistas da Alphaville Urbanismo decidiram pela
conversão de 75.429 debêntures da 3ª emissão da Companhia, emitidas
conforme o “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de
Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária,
sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da
Alphaville Urbanismo S.A.” de 10 de fevereiro de 2017, com o consequente
aumento de capital social da Alphaville Urbanismo no montante de
R$6.115.701,97.

(c) sociedades
envolvidas

RE II, BPE IV, PBPE IV, RE II e Alphaville Urbanismo.

(d) efeitos
resultantes da
operação no
quadro acionário

Não houve alteração na composição do quadro societário da Alphaville
Urbanismo em resultado dessa operação.

(e) mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Conversão realizada de acordo com as regras constantes das respectivas
escrituras de debêntures, cuja emissão foi aprovada pela totalidade dos
acionistas e homologada pela totalidade dos acionistas.

(f) quadro
societário antes e
depois da
operação

Não houve alteração na composição do quadro societário da Alphaville
Urbanismo em resultado dessa operação.
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(a) evento

Capitalização de debêntures da 6ª emissão da Alphaville Urbanismo

(b) principais
condições do
negócio

No dia 29 de dezembro de 2019 mediante deliberação tomada em Assembleia
Geral, os acionistas ad Alphaville Urbanismo decidiram pela capitalização de
111.078 debêntures da 6ª emissão de debêntures, emitidas conforme o
“Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures, Não
Conversíveis da Espécie Subordinada, sem Garantia Real, em uma Única
Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A., conforme
consolidado”, com o consequente aumento de capital social da Alphaville
Urbanismo no montante de R$5.553.907,00

(c) sociedades
envolvidas

RE II, BPE IV, PBPE IV, RE II e Alphaville Urbanismo S.A.

(d) efeitos
resultantes da
operação no
quadro acionário

Não houve alteração na composição do quadro societário da Alphaville
Urbanismo em resultado dessa operação.

Operação aprovada pela totalidade dos acionistas da Alphaville
(e) mecanismos
Urbanismo.
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas
(f) quadro
societário antes e
depois da
operação

Não houve alteração na composição do quadro societário da Alphaville
Urbanismo em resultado dessa operação.
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(a) evento

Capitalização de debêntures da 1ª emissão da Companhia

(b) principais
condições do
negócio

No dia 20 de dezembro de 2018, mediante deliberação tomada em Assembleia
Geral, os acionistas da Companhia decidiram pela capitalização de
debêntures da 1ª emissão de debêntures, emitidas conforme o “Instrumento
Particular De Escritura De Emissão De Debêntures Simples, Não
Conversíveis Em Ações, Sem Garantia, Em Duas Séries, Para Colocação
Privada, Da Primeira Emissão Da Private Equity AE Investimentos e
Participações S.A., conforme consolidado”, com o consequente aumento de
capital social da Companhia no montante de R$120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de reais)

(c) sociedades
envolvidas

RE II, BPE IV, PBPE IV, RE III, AlphaCo e Companhia

(d) efeitos
resultantes da
operação no
quadro acionário

Não houve alteração na composição do quadro societário da Companhia
em resultado dessa operação.

Operação aprovada pela totalidade dos acionistas da Companhia.
(e) mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas
(f) quadro
societário antes e
depois da
operação

Não houve alteração na composição do quadro societário da Companhia
em resultado dessa operação.
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(a) evento

Capitalização de debêntures da 2ª emissão da Companhia

(b) principais
condições do
negócio

No dia 31 de maio de 2019 mediante deliberação tomada em Assembleia
Geral, os acionistas da Companhia decidiram pela capitalização de
debêntures da 2ª emissão de debêntures, emitidas conforme o “Instrumento
Particular De Escritura Da 2a (Segunda) Emissão De Debêntures,
Conversíveis Em Ações Ordinárias, Da Espécie Quirografária, Sem Garantia
Real, Em Uma Única Série, Para Distribuição Privada, Da Private Equity AE
Investimentos e Participações S.A., conforme consolidado”, com o
consequente aumento de capital social da Companhia no montante de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

(c) sociedades
envolvidas

RE II, BPE IV, PBPE IV, RE III, AlphaCo e Companhia

(d) efeitos
resultantes da
operação no
quadro acionário

Não houve, até a presente data, alteração na composição do quadro
societário da Companhia em resultado dessa operação.

Operação aprovada pela totalidade dos acionistas da Companhia.
(e) mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas
(f) quadro
societário antes e
depois da
operação

Não houve, até a presente data, alteração na composição do quadro
societário da Companhia em resultado dessa operação.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$XVrQFLD GH FRQWUROH QR %UD]LOLDQ 3ULYDWH (TXLW\ ,9 ± )XQGR 'H ,QYHVWLPHQWR (P 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLDQR$OSKD&R,QYHVWLPHQWR0XOWLHVWUDWpJLD±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
QR3iWULD%UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\)XQG,9±)XQGR'H,QYHVWLPHQWR(P3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD
QR3iWULD5HDO(VWDWH,,,0XOWLHVWUDWpJLD±)XQGR'H,QYHVWLPHQWR(P3DUWLFLSDo}HVHQR3iWULD5HDO
(VWDWH,,0XOWLHVWUDWpJLD±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
(PFRPSOHPHQWDomRjVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQDVVHo}HVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D&RPSDQKLDLQIRUPDTXHR3iWULD,QYHVWLPHQWRV/WGDH[HUFHDJHVWmRGR%UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\
,9 ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD GR $OSKD&R ,QYHVWLPHQWR
0XOWLHVWUDWpJLD±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HVGR3iWULD%UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\)XQG,9
±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDGR3iWULD5HDO(VWDWH,,,0XOWLHVWUDWpJLD±
)XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV H GR 3iWULD 5HDO (VWDWH ,, 0XOWLHVWUDWpJLD ± )XQGR GH
,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV ³),3V3iWULD´ 2VIXQGRVQmRSRVVXHPXPFRWLVWDTXHRVFRQWUROH
GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH FRQVLGHUDQGR SDUD HVWHV ILQV R PHVPR FULWpULR TXHVH IRVVH FRPSDQKLD
DEHUWDVHULDVXILFLHQWHSDUDFRQVLGHUDUDSDUWLFLSDomRFRPRGHDFLRQLVWDFRQWURODGRURXVHMDQmR
KiFRWLVWDTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH L VHMDWLWXODUGHGLUHLWRVGHVyFLRTXHOKHDVVHJXUHPGH
PRGRSHUPDQHQWHDPDLRULDGRVYRWRVQDVGHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLDJHUDOHRSRGHUGHHOHJHUD
PDLRULD GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD FRPSDQKLD H LL  XVH HIHWLYDPHQWH VHX SRGHU SDUD GLULJLU DV
DWLYLGDGHVVRFLDLVHRULHQWDURIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRVGDFRPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJR
GD/HLQ
'HVVD IRUPD FRQIRUPH GHFLVmR HPLWLGD SHOR &ROHJLDGR GD &90 HP  3URFHVVR &90
5- LQGLFDPRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRJHVWRUGRV),3V3iWULD R3iWULD
,QYHVWLPHQWRV/WGD 
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'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHVGD
&RPSDQKLD ³3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´ DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGHHVWDEHOHFH
DV UHJUDV TXH GHYHP VHU REVHUYDGDV HP VXDV WUDQVDo}HV FRPHUFLDLV TXH HQYROYDP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGDV QD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV  EHP FRPR SDUD
DGPLQLVWUDomRGHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDPSRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2 REMHWLYR GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV p R GH IRUQHFHU RULHQWDo}HV j FRQGXWD GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHVXDVFRQWURODGDVGHIRUPDD]HODUSDUDTXH
WRGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDPSRWHQFLDLV FRQIOLWRV
GH LQWHUHVVHV VHMDP UHDOL]DGDV L  GH DFRUGR FRP RV VHXV LQWHUHVVHVHPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYDVRXFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGRHGHIRUPDWUDQVSDUHQWHDRVDFLRQLVWDVH
DRPHUFDGRHPJHUDO

&DGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV 
HPSRWHQFLDOLQIRUPDGDGHYHUiVHUDQDOLVDGDSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHRXSHOR'HSDUWDPHQWR
GH&RPSOLDQFHSDUDGHWHUPLQDUVHHODGHIDWRFRQVWLWXLXPD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
VXMHLWDDRVSURFHGLPHQWRVGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV2'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHRXSHOR
'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHGHYHUiFODVVLILFDUDVWUDQVDo}HVFRQVLGHUDQGR L RPRQWDQWHHQYROYLGR
H LL  VH HODV GL]HPUHVSHLWR D XPD RSHUDomRGHQWURGR FXUVR QRUPDO GRVQHJyFLRV RX QmR SDUD
GHWHUPLQDU RV yUJmRV FRPSHWHQWHV UHVSRQViYHLV SRU VXD DYDOLomR H DQiOLVH H VH DSOLFiYHO VXD
DSURYDomRGHDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV

$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVDEUDQJHHUHJXODPHQWD L RVSURFHGLPHQWRVHRVUHVSRQViYHLV
SHODLGHQWLILFDomRGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHSHODFODVVLILFDomRGHRSHUDo}HVFRPRXPD7UDQVDomR
FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV LL  RV FULWpULRV TXH GHYHP VHUREVHUYDGRV SDUD D UHDOL]DomR GH XPD
7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV LLL RVSURFHGLPHQWRVSDUDDX[LOLDUDLGHQWLILFDomRGHVLWXDo}HV
LQGLYLGXDLVTXHSRVVDPHQYROYHUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV H LY  DV LQVWkQFLDV GHDSURYDomR GH XPD
WUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDGHSHQGHUGRYDORUHQYROYLGRRXGDWUDQVDomRVHUUHDOL]DGD
GHQWURRXIRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV

6mRYHGDGDVDV7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDP
DV &RQGLo}HV GH 0HUFDGR FRQIRUPH GHILQLGR QD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGD  LL  IRUPDV GH
UHPXQHUDomRGHDVVHVVRUHVFRQVXOWRUHVHLQWHUPHGLiULRVTXHJHUHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPD
&RPSDQKLD RV DGPLQLVWUDGRUHV RV DFLRQLVWDV RX FODVVHV GH DFLRQLVWDV LLL  FRQFHVVmR GH
HPSUpVWLPRVHPIDYRUGRFRQWURODGRUHGRVDGPLQLVWUDGRUHV LY FRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHQmR
HVWHMDPH[HUFHQGRDWLYLGDGHVFRPXPHQWHH[HUFLGDVSRUHODVH Y RSHUDo}HVRXQHJyFLRVHVWUDQKRV
DRREMHWRVRFLDOHDRVLQWHUHVVHVVRFLDLVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVWDLVFRPRILDQoDV
DYDLVHQGRVVRVHTXDOTXHUJDUDQWLDHPIDYRUGHWHUFHLURV
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$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHU
DWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPVHXGHWULPHQWR LL UHFHEHUHPUD]mRGH
VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR
FRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHP
TXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HV
TXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV

$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHVWiGLVSRQLELOL]DGDSDUDFRQVXOWDHOHWURQLFDPHQWHQRwebsite GD
&RPSDQKLDKWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUULEHPFRPRILVLFDPHQWHHPVXDVHGHVRFLDO
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Inadimplemento pela contratante ou pela Opersan que não tenha sido sanado após o prazo de 90 dias ou outro prazo estipulado pelas partes;
termino do contrato de prestação de serviços de esgotamento sanitário por qualquer motivo; perda ou suspensão, por mais de 90 dias, dos direitos e
obrigações advindos do termo de permissão; falência decretada, liquidação judicial ou extrajudicial, ou ocorrência de protestos ou pedidos de
falência contra a contratante ou Opersan não sanados no prazo de 30 dias; e transferência parcial ou total do controle societário da contratante ou
da Opersan a terceiros, que não tenha sido previamente comunicado a outra parte por escrito.
Sinergia de operações e eficácia das atividades de cada uma das partes, visto interesses comerciais em comum

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Sublocadora

Especificar

PÁGINA: 379 de 415

0,000000

Outra

Posição contratual do emissor

NÃO

Locação de imóvel não residencial para mútuo benefício de ambas as sociedades.

Natureza e razão para a operação

Até 14 de agosto de
2025

Caso as partes desejem rescindir o contrato antes do prazo, deverão enviar aviso por escrito 180 dias antes a outra parte. O contrato também
deverá ser rescindido caso qualquer uma das partes não cumpra com as obrigações pactuadas e não solucionem tal infração no limite de 15 dias ou
no prazo acordado pelas partes. O contrato também será rescindido em caso de sinistro que resulte em inutilização do imóvel.

Rescisão ou extinção

N/A

N/A

Garantia e seguros

60.000,00

Sublocação de imóvel não residencial

Objeto contrato

Nacional Comercial Hospitalar S.A.

Ambas sociedades possuem investimentos da Pátria Investimentos Ltda.

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

30/03/2019

Athena Healthcare Holding S.A.

77 meses

Contratante

Especificar
N/A

Outra

Posição contratual do emissor

60.000,00

0,000000

A partir da data de contratação, a Opersan deverá contratar seguros de responsabilidade: (i) civil; (ii) patrimonial; (iii) ambiental; e (iv) profissional.

NÃO

Garantia e seguros

20 anos

Prestação de serviços de esgotamento sanitário em unidades Alphaville

N/A

Objeto contrato

0,02

Possuem investimentos de fundos de investimento geridos pela Patria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda., sociedade afiliada de Pátria
Investimentos Ltda.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

12/12/2016

Montante (Reais)

Opersan Resíduos Industriais S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Locação de imóvel não residencial para mútuo benefício de ambas as sociedades.
Outra
Sublocadora
01/08/2017

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Supplier Administradora de Cartões de Crédito
S.A.

Versão : 1

N/A
N/A
Sinergia de operações e eficácia das atividades de cada uma das partes, visto interesses comerciais em comum.
Outra
Contratante

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

0,000000

PÁGINA: 380 de 415

Prestação de serviços de solução de financiamento a fornecedores da Companhia que podem optar por antecipar seus recebíveis.

Objeto contrato

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Ambas sociedades possuem investimentos de fundos de investimento geridos pela Pátria Investimentos Ltda.

N/A

Duração

Relação com o emissor

N/A

N/A

Rescisão ou extinção

R$16.904,00

N/A

Garantia e seguros

0,00

Sublocação de imóvel não residencial

Objeto contrato

Montante (Reais)

Ambas sociedades possuem investimentos da Pátria Investimentos Ltda.

Saldo existente

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

D 
,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2(VWDWXWR6RFLDOHD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
DSURYDGRV HP  GH MXOKR GH  H SRVWHULRUPHQWH DOWHUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH 
HVWDEHOHFHP XP FRQMXQWR GH UHJUDV UHODFLRQDGDV j DSURYDomR GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGRV

'HDFRUGRFRPWDLVGRFXPHQWRVHPVLWXDo}HVHPTXHTXDOTXHUSHVVRDHQYROYLGDHPXPSURFHVVR
GHDSURYDomRTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVD
VLWXDomR DR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR HRX DR 'HSDUWDPHQWR GH &RPSOLDQFH H VH UHOHYDQWH DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDR&RPLWrGH$XGLWRULDUHVSRQViYHOSHODDQiOLVHHRXDSURYDomRH
GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD WUDQVDomR H PHGLDQWH VROLFLWDomR IRUQHFHU GHWDOKHV H
H[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR

1RVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDTXH
HVWHMDP HP VLWXDomR GH LQWHUHVVH SHVVRDO FRQIOLWDQWH GHYHUmR FLHQWLILFDU RV GHPDLV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDGHVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRVHXLPSHGLPHQWR&DVR
DOJXPDGPLQLVWUDGRUTXHSRVVDWHUXPLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHQmRPDQLIHVWHVHXFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVTXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomR
GHYHUiID]rOR

7RGDVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDVHUHPFHOHEUDGDVQRFXUVRGRVQHJyFLRVHTXHQmR
HQYROYDP9DORUHV5HOHYDQWHV FRQIRUPH GHILQLGR QD 3ROtWLFD GH 3DUWHV5HODFLRQDGD GHYHUmRVHU
IRUPDOHSUHYLDPHQWHDSURYDGDVSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHRX'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHGD
&RPSDQKLD FRP UHODWR DR &RPLWr GH $XGLWRULD DSyV D DVVLQDWXUD GD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV

$V7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDVHUHPFHOHEUDGDVIRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVH
GHVGH TXH QmR HQYROYDP 9DORUHV 5HOHYDQWHV GHYHUmR VHU DSURYDGDV IRUPDO H SUHYLDPHQWH SHOR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHRX'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHFRPEDVHHPSDUHFHUSUpYLRHODERUDGR
SHOR&RPLWrGH$XGLWRULD

$V7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHHQYROYDP9DORUHV5HOHYDQWHVVHMDPFHOHEUDGDVQR
FXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRXQmRGHYHUmRVHUIRUPDOHSUHYLDPHQWHDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPEDVHHPSDUHFHUSUpYLRHODERUDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUmR L WHUDFHVVRDWRGDGRFXPHQWDomR
UHOHYDQWHHQHFHVViULDFRPUHODomRDWUDQVDo}HVHVSHFtILFDVRXDGLUHWUL]HVSDUD FRQWUDWDomR GH
WUDQVDo}HV H LL  VROLFLWDU j 'LUHWRULD D DQiOLVH GH DOWHUQDWLYDV GHPHUFDGRjWUDQVDomRFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV HP TXHVWmR DMXVWDGDV DRV IDWRUHV GH ULVFR HQYROYLGRV EHP FRPR HYHQWXDLV
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SDUHFHUHVGHHVSHFLDOLVWDVRXUHODWyULRVWpFQLFRVSRUYHQWXUDMXOJDGRVQHFHVViULRVSDUDIRUQHFHUVHX
SDUHFHURXWRPDUVXDGHFLVmR

$OpPGLVWRFDVRXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVWHQKDTXHVHUDSURYDGDSHORVDFLRQLVWDV
HP $VVHPEOHLD *HUDO GH DFRUGR FRP D OHL DSOLFiYHO HVVD WUDQVDomR GHYHUi VHU VXEPHWLGD DRV
DFLRQLVWDVDFRPSDQKDGDXPDSURSRVWDVXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HPEDVDGDSRUODXGRGHDYDOLDomRLQGHSHQGHQWHHODERUDGRVHPDSDUWLFLSDomRGHQHQKXPDSDUWH
HQYROYLGDQDRSHUDomRHPTXHVWmRVHMDHODEDQFRDGYRJDGRHPSUHVDGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
HQWUHRXWURVFRPEDVHHPSUHPLVVDVUHDOLVWDVHLQIRUPDo}HVUHIHUHQGDGDVSRUWHUFHLURV

$GLFLRQDOPHQWHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVHRXH[LJLGDVSHODOHJLVODomR
LQFOXLQGRDTXHODVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
VmRDSOLFDGDV6HJXQGRWDLVUHJUDVRDFLRQLVWDQmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD
*HUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDO
HjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHURXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLi
ORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD

$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGHOD
p DQXOiYHO UHVSRQGHQGR R DFLRQLVWD SHORV GDQRV FDXVDGRV H SHOD UHVWLWXLomR j &RPSDQKLD GDV
YDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR

E
'HPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV UHFRQKHFLGDPHQWH
HIHWLYRVSDUDHQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVQRVFRQWUDWRVTXH
FHOHEUDPRV

1mR REVWDQWH D &RPSDQKLD REVHUYD DV FRQGLo}HV SUDWLFDGDV QR PHUFDGR DR FRQWUDWDU TXDOTXHU
VHUYLoR FHOHEUDU DFRUGR RX HVWDEHOHFHU UHODomR FRPHUFLDO 3DUD WDQWR D &RPSDQKLD OHYD HP
FRQVLGHUDomRGHQWUHRXWURVRSUHoRH[SHULrQFLDHUHOHYkQFLDQRPHUFDGR

(VSHFLILFDPHQWH QR TXH VH UHIHUH jV WUDQVDo}HV FRP SDUWHVUHODFLRQDGDV LQGLFDGDV QR LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDSUHVHQWDPRVDEDL[RDVUD]}HVFRPEDVHQDVTXDLVD&RPSDQKLD
HQWHQGH TXH WDLV RSHUDo}HV IRUDP UHDOL]DGDV HP VHX EHQHItFLR H LQWHUHVVH LQFOXVLYH FRP R
HVWDEHOHFLPHQWR GH FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV HRX SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR QmR
SUHMXGLFDQGRGHVWDIRUPDTXDOTXHUGDVSDUWHVHQYROYLGDVQRQHJyFLRHVSHFLDOPHQWHD&RPSDQKLD

$VWUDQVDo}HVDEDL[RGHVWDFDGDVHQWUHD&RPSDQKLDHDVVRFLHGDGHVLQGLFDGDVQmRFRUUHVSRQGHP
D RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV RSHUDo}HV GH P~WXR  PDV D RSHUDo}HV GH QDWXUH]D GH SUHVWDomR GH
VHUYLoRVQmRKDYHQGRTXHVHIDODUSRUWDQWRGHDWXDOL]Do}HVPRQHWiULDVMXURVUHPXQHUDWyULRVHRX
RXWURVHQFDUJRV
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7UDQVDomRUHDOL]DGDFRPD2SHUVDQ5HVtGXRV,QGXVWULDLV6$HPGHGH]HPEURGH
HQWUHD2SHUVDQ5HVtGXRV,QGXVWULDLVHD6DQHDPHQWR&HDUiFRPDLQWHUYHQLrQFLDGD$OSKD
6DQHDPHQWR 3DUWLFLSDo}HV 6$ FRQWURODGD LQGLUHWD GD &RPSDQKLD UHIHUHVH D XPD MRLQW
YHQWXUH SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH HVJRWDPHQWR VDQLWiULR HP HPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRV GD &RPSDQKLD H FXMD UHPXQHUDomR SHOD SUHVWDomR GH VHUYLoRV p IHLWD SHORV
FRQGRPtQLRVDVVRFLDo}HVEHQHILFLDGDVSHORWUDWDPHQWRVDQLWiULRHPFRQGLo}HVFRPSHWLWLYDV
FRPRPHUFDGRjpSRFD2YDORUGDUHPXQHUDomRIRLGHILQLGRFRQVLGHUDQGRRYDORUPpGLR
FREUDGRSHODFRQFHVVLRQiULDORFDO &$*(&(±&RPSDQKLDGHÈJXDH(VJRWRGR(VWDGRGR
&HDUi  FRP D SUHPLVVD GH TXH RV FRQGRPtQLRVDVVRFLDo}HV QmR SRGHULDP SDJDU YDORU
VXSHULRUDRYDORURIHUHFLGRSHOD&$*(&(SHORPHVPRVHUYLoR



7UDQVDomR UHDOL]DGD FRP D 6XSSOLHU $GPLQLVWUDGRUD GH &DUW}HV GH &UpGLWR 6$ WHP SRU
REMHWRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHVROXomRGHILQDQFLDPHQWRDIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD
TXHSRGHPRSWDUSRUDQWHFLSDUVHXVUHFHEtYHLVHSRVVXLDUHPXQHUDomRSHODSUHVWDomRGH
VHUYLoRVHPFRQGLo}HVFRPSHWLWLYDVFRPRPHUFDGRjpSRFD




&RPUHODomRDRFRQWUDWRGHORFDomRFHOHEUDGRFRPD1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU6$HD$WKHQD
+HDOWKFDUH +ROGLQJ 6$ GHVFULWR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R LPyYHO ORFDGR
FRUUHVSRQGHjSDUWHGDVHGHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQRDQGDUGR(GLItFLR(OGRUDGR%XVLQHVV
7RZHU2YDORUGDVXEORFDomRSDFWXDGRSHODVSDUWHVIRLGHILQLGRSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVYDORUHVSUDWLFDGRVHPLPyYHLVVHPHOKDQWHVQDUHJLmRFRQIRUPHREWLGR
SRUPHLRGHFRWDomRGDVLPRELOLiULDVTXHDWXDPQDUHJLmR

3RUILPD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHWRGDVDVWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVIRUDPUHFRQKHFLGDV
HDXWRUL]DGDVHPUHXQL}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSHODXQDQLPLGDGHGRVFRQVHOKHLURV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

&DEHGHVWDFDUTXHQDFRQGXomRQRUPDOGRVQHJyFLRVD&RPSDQKLDID]WUDQVDo}HVILQDQFHLUDVFRP
VXDV FRQWURODGDV JHUHQFLDQGR D VREUD H QHFHVVLGDGH GH FDL[D 2V UHFXUVRV VmR H[FOXVLYDPHQWH
DSOLFDGRVQDDWLYLGDGHLPRELOLiULDSDUDDFRPSUDGHWHUUHQRVSDJDPHQWRGHGHVSHVDVFRPHVWDQGHV
GHYHQGDVSXEOLFLGDGHHSURSDJDQGDHGHPDLVGHVSHVDVFRPHUFLDLVWUDQVDo}HVGHFDSLWDOEHP
FRPRSDUDRSDJDPHQWRGRVFXVWRVGHFRQVWUXomRHGHVSHVDVLQHUHQWHVDRGHVHQYROYLPHQWRGRV
HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV (VVHVVDOGRV GH P~WXRV DWLYRV H SDVVLYRV QmR SRVVXHP GDWDV GH
YHQFLPHQWR HVSHFtILFDV QmR HVWmR VXMHLWRV D HQFDUJRV ILQDQFHLURV H VmR UHDOL]DGRV FRQIRUPH
QHFHVVLGDGHVGHFDL[DGHFDGD63(SRGHQGRQmRREVHUYDURVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFD
2PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFROLJDGDVHFRQWURODGDVHVWiEDVHDGRHPFRQWUDWRV
GH SDUFHULD FRP SURSULHWiULRV GH WHUUHQRV TXH GLVSRQLELOL]DP D WHUUD RQGH D &RPSDQKLD H VXDV
FROLJDGDV H FRQWURODGDV GHVHQYROYHP RV ORWHDPHQWRVHPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV VHP D
QHFHVVLGDGHGHDTXLVLomRSRUSDUWHGD&RPSDQKLDVXDVFROLJDGDVHFRQWURODGDV
1HVWHVHQWLGRRVSDUFHLURVPHQFLRQDGRVDFLPDUHIHUHPVHDRVSURSULHWiULRVGRVWHUUHQRVQRVTXDLV
RVHPSUHHQGLPHQWRVVmRGHVHQYROYLGRVHVHPRVTXDLVD&RPSDQKLDVXDVFROLJDGDVHFRQWURODGDV
QmR FRQVHJXLULDP GHVHQYROYHU VXD DWLYLGDGH (YHQWXDOPHQWH UHIHULGRV SURSULHWiULRV GRV WHUUHQRV
SRGHPILJXUDUFRPRVyFLRVGRHPSUHHQGLPHQWRHPHVWUXWXUDGH6RFLHGDGHVGH3URSyVLWR(VSHFtILFR
63( HRXFRQVyUFLRV
2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDUXEULFDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV³SDUWHVUHODFLRQDGDV´UHIHUHP
VHjFRQWDFRUUHQWHGHFRUUHQWHGRVIOX[RVGLiULRVGHUHFXUVRVHQWUHDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH HDV63(¶VHFRQVyUFLRVDWLYRVRXSDVVLYRV
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVDOGRGHFRQWDFRUUHQWHpGHFRUUHQWHGRVHXPRGHOR
GHQHJyFLRVHQmRUHSUHVHQWDIDYRUHFLPHQWRDPLQRULWiULRVRXWHUFHLURV
&RPUHODomRDRFRQWUDWRGHORFDomRFHOHEUDGRFRPD1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU6$UHIHUHQWH
j ORFDomR GR FRUUHVSRQGHQWH j SDUWH GD VHGH GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD QR  DQGDU GR (GLItFLR
(OGRUDGR%XVLQHVV7RZHUUHIHULGRFRQWUDWRIRLUHVFLQGLGR
$GLFLRQDOPHQWHFRPUHODomRjRSHUDomRFHOHEUDGD2SHUVDQ5HVtGXRV,QGXVWULDLV6$HPGH
GH]HPEUR GH  HQWUH D 2SHUVDQ 5HVtGXRV ,QGXVWULDLV H D 6DQHDPHQWR &HDUi FRP D
LQWHUYHQLrQFLDGD$OSKD6DQHDPHQWR3DUWLFLSDo}HV6$FRQWURODGDLQGLUHWDGD&RPSDQKLDHPGH
RXWXEUR GH  R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX D DTXLVLomR SHOD $OSKD
6DQHDPHQWR3DUWLFLSDo}HV/WGDGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHOD2SHUVDQQD6DQHDPHQWR&HDUi6$
SHORYDORUGH5PLOK}HVDVHUSDJRHPSDUFHODVLJXDLVHFRUULJLGDVSHOR&',D
SDUWLUGHMDQHLURGH7HQGRHPYLVWDTXHRVDFLRQLVWDVGD2SHUVDQVmRIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR
JHULGRVSRUSDUWHUHODFLRQDGDGDJHVWRUDGRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHGHWrPRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLD RV FRQVHOKHLURV $OH[DQGUH 0DIUD *XLPDUmHV H 0DULDQH :LHGHUNHKU *UHFKLQVNL
LQGLFDGRVSRUWDLVIXQGRVRSWDUDPSRUQmRSDUWLFLSDUQDGLVFXVVmRGDPDWpULDHPUHIHULGDUHXQLmR
EHPFRPRVHDEVWLYHUDPGHYRWDU
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22/09/2020

Tipo de capital

22/09/2020

Tipo de capital

22/09/2020

Tipo de capital

22/09/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

6.300.632.855,65

Capital Autorizado

1.300.632.855,65

Capital Integralizado

1.300.632.855,65

Capital Subscrito

1.300.632.855,65

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Prazo de integralização

0

11.482.979

11.482.979

11.482.979

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 385 de 415

0

11.482.979

11.482.979

11.482.979

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

710

108.937.644

Subscrição
particular
0

Preferênciais
(Unidades)
108.937.644

0,04421063

0,53

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

R$ por Unidade

Fator cotação

Subscrição
particular
1.244.181.702

0

1.244.181.702

0,51800960

0,53

R$ por Unidade

PÁGINA: 386 de 415

Contribuição em aumento de capital de ações da Alphaville Urbanismo.

655.282.139,36

Forma de integralização

30/06/2020

Aumento de capital fixado com a concordância da totalidade dos acionistas da Companhia, de acordo com o Art. 170, §1º da Lei das S.A. e renúncia expressa da totalidade dos acionistas quanto aos respectivos
direitos de preferência.

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão

30/06/2020

Contribuição em aumento de capital de ações da Alphaville Urbanismo.

57.374.973,73

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

30/06/2020

Valor total emissão
(Reais)

Aumento de capital fixado com a concordância da totalidade dos acionistas da Companhia, de acordo com o Art. 170, §1º da Lei das S.A. e renúncia expressa da totalidade dos acionistas quanto aos respectivos
direitos de preferência.

Assembleia Geral

30/06/2020

Data emissão

Versão : 1

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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22/09/2020

Grupamento

10/08/2020

Grupamento

Data
aprovação

68.897.877

2.618.119.346

Quantidade ações
ordinárias

0

0

Quantidade ações
preferenciais

68.897.877

2.618.119.346

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

11.484.979

68.897.877

0

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1

PÁGINA: 387 de 415

11.484.979

68.897.877

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente da Companhia, não houve reduções do capital social.
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17.5 - Outras
Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

2 YDORU GH HPLVVmR GRV DXPHQWRV GH FDSLWDO UHDOL]DGRV HP  GHVFULWRV QR LWHP  IRL
GHVWLQDGRSDUWHSDUDDFRQWDGHFDSLWDOVRFLDOHSDUWHSDUDDFRQWDGHUHVHUYDGHFDSLWDOFRQIRUPH
VHJXH
2SHUDomR
9DORUWRWDO 5  &DSLWDOVRFLDO 5  5HVHUYDGHFDSLWDO 5
3ULPHLUR$XPHQWR 


6HJXQGR$XPHQWR






-85B63Y-85B63Y
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas da Companhia é assegurado o direito
ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado, na forma do Artigo 202 da Lei das S.A, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i)
importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de
reservas, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social. O
pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos
termos da lei.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o saldo do lucro líquido apurado no exercício, obtido
após as deduções e/ou destinações previstas no Estatuto Social e n Artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, montante equivalente a, no mínimo, 25% será destinado para pagamento do
dividendo obrigatório a todos os acionistas.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Liquidação: O Estatuto Social não estabelece procedimento para a liquidação da Companhia,
aplicando-se as regras da Lei das Sociedades por Ações, as quais preveem que os acionistas
receberão os pagamentos proporcionais as participações no capital social, cabendo à Assembleia
Geral estabelecer a forma de liquidação e eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho
Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
Reembolso: O Estatuto não estabelece procedimento sobre o direito de recesso, ou o valor de
reembolso das ações, aplicando-se, as regras da Lei das Sociedades por Ações De acordo com o
Estatuto, o valor de reembolso das ações, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a
ser apurado em avaliação nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sempre que tal valor for
inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral; e
Resgate: O Estatuto não estabelece procedimento sobre o resgate de ações, aplicando-se, as r

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

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
Assembleia Geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das Sociedades por Ações

Outras características
relevantes

A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da
B3.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente
será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”)
realizada dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento
de registro de companhia aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de aprovação
em assembleia geral.
A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de avaliação, na forma estabelecida pela
legislação societária. Além disso, os acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em circulação
deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda
das ações.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD

Limitação ao Direito de Voto
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRV

Obrigação de Realização de Oferta Pública
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHREULJXHPDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFD
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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

2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQmRHVWDEHOHFHH[FHo}HVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRX
SROtWLFRVGRVDFLRQLVWDV7RGDYLDRVDFLRQLVWDVWHUmRVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRUFDVRQmRFXPSUDPREULJDomRLPSRVWDSHODOHLRXSHORHVWDWXWRFHVVDQGR
DVXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSRGHHVWDUVXMHLWRDSUD]RGHFDGHQFLDO
HVWDEHOHFLGRSHOR(VWDWXWR6RFLDOHQmRLQIHULRUDWULQWDGLDV

716

PÁGINA: 392 de 415

Formulário de Referência - 2020 - ALPHAVILLE S.A.

Versão : 1

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía 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
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures Simples, não conversíveis em ações, sem garantia

Data de emissão

20/12/2018

Data de vencimento

30/12/2023

Quantidade
(Unidades)

120.000

Valor total
(Reais)

120.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

A colocação das debentures será realizada de forma privada, sem a intermediação de
quaisquer instituições, sejam elas integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários ou não, e não contará com qualquer forma de esforço de venda perante o
público em geral. Os debenturistas não terão direito de, direta ou indiretamente, ceder
ou transferir as debêntures, direito ou obrigação sem o prévio consentimento por escrito
da emissora, exceto se a transferência seja realizada para uma ou mais afiliadas dos
debenturistas, ou a transferência seja realizada para um terceiro que não seja Pessoa
envolvida na atividade de desenvolvimento de loteamento ou concorrente da Alphaville
Urbanismo.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, nos termos da escritura de debêntures, realizar o resgate
antecipado das debêntures, mediante o pagamento do valor do resgate antecipado
facultativo, que deverá ser equivalente ao valor nominal unitário ou ao saldo do valor
nominal unitário acrescido da remuneração pro rata temporis desde a primeira data de
integralização das debentures, ou da data de início da atualização monetária, ou da
última data de pagamento da remuneração, até a data de pagamento do resgate
antecipado facultativo, acrescido de quaisquer outros valores eventualmente devidos
pela emissora aos debenturistas.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie sem garantia, em duas
séries, para colocação privada.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Qualquer alteração a escritura só poderá ser considerada válida após aprovação em
assembleia geral de debenturistas e posterior registro na JUCESP.

Outras características
relevantes

Destinação de recursos: os recursos líquidos arrecadados com a 1ª série serão
utilizados para pagamento do preço de aquisição das Debêntures da Alphaville
Urbanismo, e os recursos líquidos arrecadados com a 2ª série serão utilizados no curso
ordinário dos negócios da Companhia e de quaisquer de suas subsidiárias, inclusive
para fins de financiamento à Alphaville Urbanismo.

Valor mobiliário

Bônus de Subscrição

Identificação do valor
mobiliário

Bônus de Subcrição

Data de emissão

30/06/2020

Quantidade
(Unidades)

2

Valor total
(Reais)

52.410.000,00

Saldo Devedor em Aberto

52.410.000,00
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os Bônus de Subscrição não poderão ser onerados, transferidos ou cedidos pelo titular,
exceto em virtude de sucessão legal. Qualquer transferência ou oneração do Bônus de
Subscrição em violação aos termos aqui descritos será ineficaz perante a Companhia e
resultará no seu cancelamento.

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Caso cumprida a Condição (definida abaixo), os Bônus de Subscrição conferem a seus
efeitos sobre o capital-social
titulares, mediante o seu exercício, o direito indivisível à subscrição de 560.185 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia.
Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Quaisquer alterações aos direitos assegurados pelos Bônus de Subscrição dependerão
de aprovação do seu titular e aprovação em assembleia geral da Companhia.

Outras características
relevantes

O exercício do Bônus de Subscrição pelo seu titular estará condicionado à conclusão
satisfatória de uma oferta pública inicial de distribuição de ações de emissão da
Companhia, de modo que a Companhia passe a ser listada para negociação na B3, a
ser verificada mediante a publicação do anúncio de início de distribuição, nos termos da
Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, que deverá ocorrer até a Data
Limite (“Condição”).
O preço de exercício de cada Bônus de Subscrição será de R$1,00 (um real), pela
totalidade das ações por ele representadas.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj
%8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDV
jQHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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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:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

  2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU

$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP UHDOL]DGDV TXDLVTXHU RIHUWDV S~EOLFDV GH
GLVWULEXLomRSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV

(PUHODomRj3ULPHLUD(PLVVmRGHGHErQWXUHVGD3($(GDWDGDGHGHGH]HPEURGHRV
UHFXUVRVOtTXLGRVDUUHFDGDGRVSHOD&RPSDQKLDWLYHUDPGHVWLQDomRGLVWLQWDHPUHODomRDFDGD6pULH

L 3RUPHLRGD(PLVVmRGDV'HErQWXUHVGH3ULPHLUD6pULHRVUHFXUVRVREWLGRVIRUDPXWLOL]DGRVSDUD
SDJDPHQWRGRSUHoRGHDTXLVLomRGH'HErQWXUHVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPR

LL  (P UHODomR DRV UHFXUVRV OtTXLGRV DUUHFDGDGRV SHOD &RPSDQKLD SRU PHLR GD (PLVVmR GDV
'HErQWXUHV GH 6HJXQGD 6pULH HVWHV IRUDP XWLOL]DGRV QR FXUVR RUGLQiULR GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD H GH TXDLVTXHU GH VXDV VXEVLGLiULDV SDUFLDOPHQWH SDUD ILQV GH ILQDQFLDPHQWR j
$OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H QR SDJDPHQWR GH YDORUHV GHYLGRV SHOD $OSKDYLOOH 8UEDQLVPR H VXDV
VXEVLGLiULDVDDXWRULGDGHVHPkPELWRV)HGHUDLV(VWDGXDLVRX0XQLFLSDLVDVVLPFRPRFRQWULEXLo}HV
GHYLGDVDR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD6HJXULGDGH6RFLDO ,166 HDR)XQGRGH*DUDQWLDGR7HPSRGH
6HUYLoR )*76  2V UHFXUVRV FDSWDGRV WDPEpP IRUDP XWLOL]DGRV SDUD GHVHQYROYHU RX ILQDOL]DU
SURMHWRVGD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVXDVVXEVLGLiULDV$GLFLRQDOPHQWHRVUHFXUVRVWDPEpPIRUDP
XWLOL]DGRV SDUD R SDJDPHQWR GH YDORUHV RULXQGRV GH SURFHVVRV OLWtJLRV GLVSXWDV UHFODPDo}HV
DUELWUDJHQVPHGLDo}HVHRXWURVSURFHGLPHQWRVSHUDQWHWULEXQDLVRXSDLQpLVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRV
RXDUELWUDLVUHODFLRQDGRVj$OSKDYLOOH8UEDQLVPRHVXDVVXEVLGLiULDV5HFXUVRVFDSWDGRVWDPEpP
IRUDP GHVWLQDGRV SDUD RXWURV ILQV SHUPLWLGRV HP OHL VHQGR TXH D FDSLWDOL]DomR GD $OSKDYLOOH
8UEDQLVPRSHOD&RPSDQKLDWHYHSULRULGDGHGHUHHPEROVRVREUHTXDLVTXHURXWUDVGHErQWXUHVGHWLGDV
RXGtYLGDVFRQFHGLGDVSRUTXDOTXHUDILOLDGDGD&RPSDQKLDj$OSKDYLOOH

(PUHODomRj6HJXQGD(PLVVmRGH'HErQWXUHVGD3($(GDWDGDGHGHPDLRGHRVUHFXUVRV
REWLGRVIRUDPGHVWLQDGRVSDUDVDWLVID]HUQHFHVVLGDGHVGHUHFRPSRVLomRGHFDL[DHFDSLWDOGHJLUR
GD$OSKDYLOOH8UEDQLVPRDWUDYpVGDFRQFHVVmRGLUHWDGHUHFXUVRVHDWUDYpVGDSUHVWDomRGHJDUDQWLD
DLQVWLWXLomRILQDQFHLUDSDUDYLDELOL]DUXPDRSHUDomRGHHPSUpVWLPR
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV

1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HV
GHHPLVVmRGHWHUFHLURVGHVGHDGDWDGHVXDFRQVWLWXLomR
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos 3
exercícios sociais e no período corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 30/06/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

2.618.119.346
5.107.066

2.537.095,14

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

2.623.226.412
0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDV,QI5HOHY5HFRPSUDWHVRXUDULD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRGR)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQV
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

20/07/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Política de Divulgação e Negociação abrange, conforme o artigo 13 da Instrução CVM 358/02, a
Companhia e as seguintes pessoas, que deverão assinar o Termo de Adesão à Política de
Divulgação e Negociação: os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, membros do conselho fiscal, empregados com acesso a informações privilegiadas
e, também, membros de quaisquer Comitês, incluindo quaisquer observadores nomeados, ou
outros órgãos estatutários que possam ser criados com funções técnicas ou consultivas e,
também, qualquer pessoa que, devido ao seu cargo ou posição na Companhia ou em suas
controladas, tiver aderido expressamente a termo de adesão e possa ter conhecimento de
informação privilegiada sobre negócios da Companhia ("Pessoas Vinculadas").
A Política de Divulgação e Negociação se aplica também aos Parentes Próximos, definidos como:
as pessoas que sejam vinculadas aos Administradores, Acionistas Controladores da Companhia,
Membros do Conselho Fiscal e

Principais características e locais de consulta
Os objetivos da Política de Divulgação e Negociação são: (i) estabelecer os procedimentos relacionados à divulgação de atos ou fatos
relevantes; (ii) estabelecer padrões de boa conduta que devem ser observados pelas pessoas vinculadas; e (iii) assegurar o
cumprimento das leis e regras que coíbem a prática do insider trading; e (iv) estabelecer as regras para assegurar a observância das
melhores práticas para a negociação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
As proibições se aplicam a (i) negócios feitos nas Entidades do Mercado (conforme definido na Política de Divulgação e Negociação),
bem como negócios feitos sem a intermediação de uma instituição integrante do sistema de distribuição; e (ii) operações de empréstimo
de Valores Mobiliários (conforme definido na Política de Divulgação e Negociação) realizadas por Pessoas Vinculadas.
As proibições se aplicam a negociações realizadas, por Pessoas Vinculadas ou seus Parentes Próximos, incluindo os casos em que
esses negócios forem feitos por intermédio de:
(a) sociedade controlada pelas pessoas mencionadas acima;
(b) terceiros com quem foi assinado um contrato de gestão, fideicomisso (trust) ou administração de carteira de investimentos em ativos
financeiros;
(c) procuradores ou agentes;
(d) cônjuges dos quais eles não estejam separados judicialmente, companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos na sua
declaração de imposto de renda anual de pessoa física; e
(e) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de Informação Privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de
negociar, cientes de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
A negociação realizada por fundos de investimento, cujos cotistas são as pessoas mencionadas acima, não será considerada uma
negociação indireta, desde que: (i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as decisões de negociação do administrador
de fundos ou fundo de investimento não possam, de forma alguma, ser influenciadas por seus cotistas.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
O Diretor de Relações com Investidores poderá decidir sobre a imposição de períodos de
dos procedimentos de fiscalização restrição à negociação. Ele deverá indicar às pessoas vinculadas o início e o final da vigência
desses períodos.
A Companhia não poderá negociar seus próprios Valores Mobiliários (conforme definido na
Política de Divulgação e Negociação) durante períodos de restrição, exceto para a liquidação dos
exercícios de opção de compra de ações.
Na eventualidade de acesso a uma Informação Privilegiada (conforme definido na Política de
Divulgação e Negociação), as Pessoas Vinculadas são proibidas de negociar Valores Mobiliários
até a divulgação ao mercado da Informação Privilegiada.
Nos casos de (i) aquisição ou alienação de Valores Mobiliários, (ii) uma opção ou mandato
outorgado com tal finalidade, ou (iii) se houver a intenção de realizar fusão, cisão (parcial ou
total), incorporação, transformação ou reorganização societária da Companhia, mesmo após a
divulgação do Fato Relevante, a restrição de negociação continuará prevalecendo se ela puder
interferir nas condições de negociação dos Valores Mobiliários, e caso tal interferência possa
resultar em danos à Companhia ou aos seus acionistas. As Pessoas Vinculadas não podem
negociar Valores Mobiliários, no período de 15 (quinze) dias antes da divulgação ou publicação,
conforme for o caso, de: (i) informações trimestrais da Companhia (ITR); (ii) demonstrações
financeiras padronizadas da Companhia (DFP) e (iii) qualquer divulgação antecipada das
informações financeiras mencionadas nos itens (i) ou (ii) deste parágrafo, podendo ser antecipado
no caso de qualquer divulgação antecipada de tais informações financeiras. Nesse caso, o Diretor
de Relações com Investidores informará as Pessoas Vinculadas, depois de tomar conhecimento
de tal divulgação antecipada das informações financeiras.
Os Ex-Administradores que já não pertenciam à administração da Companhia antes da
divulgação pública de um Fato Relevante relacionado a qualquer negócio ou fato iniciado durante
o seu período de administração não poderão negociar Valores Mobiliários por um período de 6
(seis) meses após o afastamento dos mesmos ou até a divulgação pela Companhia de tal Fato
Relevante ao mercado, o que ocorrer por último.
Pessoas Vinculadas estão proibidas de negociar Valores Mobiliários emitidos pela Companhia no
período que antecede a divulgação de qualquer Fato Relevante relacionado a decisão tomada
pelos acionistas controladores, por meio de deliberação da assembleia geral de acionistas ou
pelos órgãos de administração da Companhia com relação à: (a) modificação do capital social da
Companhia por meio da subscrição de ações; (b) aprovação de negociações realizadas pela
Companhia com seus próprios Valores Mobiliários; (c) distribuição de dividendos ou juros sobre o
capital próprio; e (d) transferência do controle acionário da Companhia. Em tais hipóteses, os
acionistas controladores, ou o presidente do Conselho de Administração, em caso de decisão
tomada pelo Conselho de Administração, deverão comunicar ao Diretor de Relações com
Investidores, para que ele informe as Pessoas Vinculadas sobre a proibição de negociação de
Valores Mobiliários emitidos pela Companhia.
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores verificar a adequada observância das regras e
procedimentos previstos na Política de Divulgação e Negociação, informando imediatamente
qualquer irregularidade ao Conselho de Administração, bem como à área de auditoria interna.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da regulamentação e legislação vigentes, a serem
aplicadas pelas autoridades competentes, caso seja identificada qualquer violação ou infração
dos termos e procedimentos estabelecidos na Política, caberá ao Conselho de Administração
tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno. Caso a medida cabível seja
de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral, deverá o Conselho de Administração
convocá-la para deliberar sobre o tema.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV

$OpPGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHVFULWDQD6HomRDFLPDD&RPSDQKLDREVHUYD
DOHJLVODomRHDVQRUPDVHVSHFtILFDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
HD,QVWUXomR&90HD,QVWUXomR&90TXHGLVFLSOLQDPHQWUHRXWUDVPDWpULDVDVUHJUDVD
UHVSHLWRGDGLYXOJDomRHGRXVRGHLQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV

$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR HP FRQMXQWR FRP DV GHPDLV UHJUDV DSOLFiYHLV GHVFULWDV
DFLPDWrPSRUREMHWLYR

•
HVWDEHOHFHURFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHTXHRULJLQDDREULJDWRULHGDGHGHGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR2SULQFtSLRIXQGDPHQWDOTXHFDUDFWHUL]DXPDWRRXIDWRFRPRUHOHYDQWH
pRSRWHQFLDOGHTXDOTXHUDWRRXIDWRUHODFLRQDGRFRPRVQHJyFLRVGDFRPSDQKLDLQIOXHQFLDURSUHoR
GH VXDV Do}HV HRX D GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH QHJRFLDUHP HRX PDQWHUHP WDLV Do}HV RX GH
H[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVVXEMDFHQWHVjVDo}HV

•
HVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHD&RPSDQKLDGLYXOJXHWHPSHVWLYDPHQWHDWRVRXIDWRV
UHOHYDQWHVj&90HDRPHUFDGRHPJHUDOEXVFDQGRDVLPHWULDLQIRUPDFLRQDOHQWUHLQYHVWLGRUHVH
SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV EHP FRPR FDVRV HPTXH RV IDWRV UHOHYDQWHV SRGHUmR H[FHSFLRQDOPHQWH
GHL[DUGHVHUGLYXOJDGRVH[FOXVLYDPHQWHQDKLSyWHVHHPTXHVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFRR
VHXLQWHUHVVHOHJtWLPR

•
H[LJLUHHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHPHPEURV
GRVHXFRQVHOKRILVFDO RXGHTXDOTXHUyUJmRWpFQLFRRXFRQVXOWLYR GLYXOJXHPRQ~PHURWLSRHIRUPD
GH QHJRFLDomR GDV Do}HV GH VXD HPLVVmR EHP FRPR GH VXDV VXEVLGLiULDV H VRFLHGDGHV
FRQWURODGRUDVGHWLGDVSRUUHIHULGDVSHVVRDVEHPFRPRGHWLGDVSRUVHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURVH
GHSHQGHQWHVLQIRUPDQGRDLQGDTXDLVTXHUPXGDQoDVHPUHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDV

•
H[LJLUHHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHTXDOTXHUDFLRQLVWDGLYXOJXHDOWHUDo}HVHPVXD
SDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRVSDWDPDUHV
GHHDVVLPVXFHVVLYDPHQWHH

•
SURLELUDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV
$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR D GLYXOJDomR H FRPXQLFDomR
LPHGLDWD GH )DWR 5HOHYDQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR EHP FRPR D DGRomR GH RXWURV
SURFHGLPHQWRVVmRUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV2WH[WRFRPSOHWRGD
3ROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGRQRZHEVLWHGD&RPSDQKLD KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL 
EHPFRPRILVLFDPHQWHHPVXDVHGHVRFLDO
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  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGD&RPSDQKLDEDVHLDVHQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV

•
IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVH(QWLGDGHVGR0HUFDGR

•
JDUDQWLUDDPSODHWHPSHVWLYDGLYXOJDomRGH)DWRV5HOHYDQWHVEHPFRPRDVVHJXUDU VXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV

•
FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH

•
FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR

3DUD DOFDQoDU WDLV REMHWLYRV D VXD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR HVWDEHOHFH FRPR
UHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDGLYXOJDomRHFRPXQLFDomRWHPSHVWLYD
GH)DWRV5HOHYDQWHVj&90Hj%REVHUYDGRTXH

•
D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR FRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGHPLQXWRVHPUHODomRDRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGDQHJRFLDomRGRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDV(QWLGDGHVGR0HUFDGR6HHTXDQGRRV9DORUHV
0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDIRUHPQHJRFLDGRVVLPXOWDQHDPHQWHHP(QWLGDGHVGR0HUFDGR
EUDVLOHLUDV H HVWUDQJHLUDV D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD FRPR UHJUD JHUDO DQWHVRX GHSRLV GR
HQFHUUDPHQWRGDQHJRFLDomRHPWRGRVRVSDtVHVSUHYDOHFHQGRQRFDVR GH LQFRPSDWLELOLGDGH R
KRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLURH

•
D GLYXOJDomR GHYHUi VHU UHDOL]DGD GH PRGR FODUR H SUHFLVR HP OLQJXDJHP DFHVVtYHO DR
S~EOLFR LQYHVWLGRU SRU PHLR GR SRUWDO GH QRWtFLDV FRP SiJLQD GD ,QWHUQHW LQGLFDGR QR )RUPXOiULR
&DGDVWUDO H QR ZHEVLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD QR HQGHUHoR
KWWSVZZZDOSKDYLOOHXUEDQLVPRFRPEUUL

&DVRVHMDH[FHSFLRQDOPHQWHLPSHUDWLYRTXHDGLYXOJDomRGRV)DWRV5HOHYDQWHVRFRUUDGXUDQWHR
KRUiULRGHQHJRFLDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiVROLFLWDUVLPXOWDQHDPHQWHjV
(QWLGDGHVGR0HUFDGREUDVLOHLURHRXHVWUDQJHLURDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV GXUDQWH R WHPSR QHFHVViULR SDUD FRQFOXLU D
GLVVHPLQDomR DGHTXDGD GH WDLV LQIRUPDo}HV REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QRV
UHJXODPHQWRVHGLWDGRVSHODVHQWLGDGHVGRPHUFDGRFRUUHVSRQGHQWHVVREUHRDVVXQWR

$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLVSRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmR
YHULILFDU VH DSyV D FRPXQLFDomR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV WRPRX DV PHGLGDV
SUHYLVWDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomR
GHWDLVLQIRUPDo}HV6HR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQmRWRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDV
SDUDDLPHGLDWDGLYXOJDomRFDEHUiFRQIRUPHRFDVRDRDFLRQLVWDFRQWURODGRURXDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHDDGRomRGHWDLVPHGLGDVGHYLGDV
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relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

6HPSUHTXHD&90RXDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRH[LJLUHPGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HVFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV j FRPXQLFDomR H j GLYXOJDomR GH )DWR 5HOHYDQWH RX VH KRXYHU XPD
RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi LQTXLULU DV
SHVVRDVFRPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHR)DWR5HOHYDQWHDILPGHYHULILFDUVHWDLVSHVVRDVWrP
FRQKHFLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR

([FHSFLRQDOPHQWH RV )DWRV 5HOHYDQWHV SRGHUmR QmR VHU GLYXOJDGRV VH TXDLVTXHU GRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDRXDGPLQLVWUDGRUHVHQWHQGHUHPTXHDVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFR
R LQWHUHVVH OHJtWLPR GD &RPSDQKLD 1HVVHV FDVRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDLV)DWRV
5HOHYDQWHV

&DVR R )DWR 5HOHYDQWH VHMD UHODFLRQDGR D RSHUDo}HV TXH HQYROYDP GLUHWDPHQWH HRX VRPHQWH
TXDLVTXHU GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV HVWHV GHYHUmR LQIRUPDU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV H H[FHSFLRQDOPHQWH SRGHUmR LQVWUXLU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D QmR
GLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHH[SRQGRDVUD]}HVSHODVTXDLVFRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULDHP
ULVFRRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD1HVVHVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR GHYHUmR VHU DGRWDGRV SDUD DVVHJXUDU D FRQILGHQFLDOLGDGH GH WDO )DWR
5HOHYDQWH

2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHGHYHUiVHULQIRUPDGRVREUH)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
VREVLJLORHpVXDUHVSRQVDELOLGDGHMXQWDPHQWHGDVRXWUDVSHVVRDVFLHQWHVGHWDLV LQIRUPDo}HV
JDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDJDUDQWLUDFRQILGHQFLDOLGDGH

6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHVTXH
WrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGRj&90
GHPDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV

3URFHGLPHQWRVGH3UHVHUYDomRGR6LJLOR

$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHV
jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR GHYLGR DR FDUJR SRVLomR RX IXQomR RFXSDGD DWp D VXD
GLYXOJDomRHIHWLYDDRPHUFDGRH]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPR
IDoDPVHQGRVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWR

2VSURFHGLPHQWRVDVHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV

•
HQYROYHUVRPHQWHSHVVRDVFRQVLGHUDGDVQHFHVViULDVjVDo}HVTXHSRVVDPUHVXOWDUHP)DWRV
5HOHYDQWHV

•
QmR GLVFXWLU LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH QmR HVWHMDP FLHQWHV
GHODVPHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGRGDFRQYHUVD
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•
QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmRVH
SRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV

•
WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD PDQWHU D FRQILGHQFLDOLGDGH GRV
GRFXPHQWRVHPIRUPDWRItVLFRRXHOHWU{QLFRTXHFRQWHQKDPLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV VHJXUDQoD
SURWHomRSRUVHQKDHWF H

•
VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV H[LJLU GH XP WHUFHLUR TXH QmR SHUWHQoD j &RPSDQKLD H SUHFLVH WHU DFHVVR D
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVDDVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRTXDODQDWXUH]DGDV
LQIRUPDo}HVGHYHUiHVWDUHVSHFLILFDGDHGHYHUiFRQWHUDGHFODUDomRGHTXHRWHUFHLURUHFRQKHFHD
VXD QDWXUH]D FRQILGHQFLDO FRPSURPHWHQGRVH D QmR D GLYXOJDU D QHQKXPD RXWUD SHVVRD QHP
QHJRFLDU FRP RV 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DQWHV GD GLYXOJDomR GDV
LQIRUPDo}HVDRPHUFDGR

4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDRX
RXWUDVSHVVRDVFRPXPDIXQomRRXFDUJRQD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVXEVLGLiULDV
RXFROLJDGDVH[FHWRXPDGPLQLVWUDGRUPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHTXDLVTXHUGRV&RPLWrVRX
GH TXDOTXHU XP GRV yUJmRV HVWDWXWiULRV TXH SRGHUmR VHU FULDGRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX
FRQVXOWLYDV D SHVVRD UHVSRQViYHO SHOD WUDQVPLVVmR GDV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV GHYHUi VH
FHUWLILFDU GH TXH D SHVVRD TXH UHFHEHUi DV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV WHP FRQKHFLPHQWR GDV
GLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomR
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

2UHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
H1HJRFLDomRGD&RPSDQKLDpRVHX'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

7DPEpP FRPSHWH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD D UHVSRQVDELOLGDGH
SULPiULDSHODFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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