
ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR 
PARTE DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE 
COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES 
CONTIDAS NESTA MINUTA. 
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MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE 
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

[logo da companhia] 
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 

[Companhia de Capital Autorizado] 
CNPJ/ME nº 04.065.053/0001-41 

NIRE: 31300125602 
Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, Belo Horizonte, MG 

 [•] Ações Ordinárias 
Valor da Oferta: R$[•] 

Código ISIN: “[•]” 
Código de negociação das Ações na B3: “[•]” 

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a 
qual é meramente indicativa. 

A BRZ Empreendimentos e Construções S.A. (“Companhia”), os acionistas vendedores identificados neste Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of 
America” ou “Coordenador Líder”), a  UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”), e a Caixa Econômica Federal 
(“Caixa” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a UBS e a XP os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia e titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações”). 
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, [•] novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo que as Ações da Oferta Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Primária, serão denominadas “Ações da 
Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, 
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, atualmente vigente (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”) e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a 
operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (“Instituições Consorciadas” e, em 
conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”). 
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BofA Securities Inc., pelo UBS Securities LLC, e pela XP Investments US, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em 
conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América 
(“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 constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, 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”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, 
pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução 4.373”), da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada 
(“Instrução CVM 560”), ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”),  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 pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, 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. 
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 e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ Empreendimentos e Construções 
S.A. (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base (sem considerar as Ações Suplementares, conforme definido abaixo) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores 
da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem por eles alienadas, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”). 
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em 
até [•] Ações, sendo [●] ações ordinárias de emissão da Companhia e [●] ações ordinárias de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações 
da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores e pela Companhia ao Agente Estabilizador (conforme definido neste Prospecto), nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido 
neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço 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 (trinta) dias contados 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 abaixo definido). 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. 
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas 
neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva. 
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, 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 (“Preço por Ação”). 
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável na medida em que o Procedimento de Bookbuilding 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 de Varejo não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.  
 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4) 

Preço por Ação ...................................................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 
Oferta Primária(4) .................................................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 

Oferta Secundária(4) ............................................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 

Total da Oferta ...................................................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais. 
(3) Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.  
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores na Oferta, bem como o montante a ser recebido, veja página 42 deste Prospecto. 

A submissão do registro de companhia aberta categoria “A”, bem como a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, 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, e a delegação à diretoria da Companhia para praticar todos os atos 
necessários para a realização da Oferta foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020, cuja ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o nº 
7956051 e será publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no Jornal Estado de Minas, e na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de julho de 2020, cuja ata foi arquivada perante a 
JUCEMG sob o nº 7967070 e será publicada no DOEMG e no Jornal Estado de Minas. 
A fixação e justificativa do preço de emissão das Ações, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e publicada no Jornal Estado de Minas na data de 
disponibilização do Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil subsequente. 
Exceto pela Assembleia Geral da Ávida Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., realizada em 03 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente registrada na JUCEMG e publicada no Jornal Estado de Minas, que aprovou a 
participação na Oferta Secundária de Ações da Companhia, não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos demais Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação. 
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de 
qualquer outro país. 
É admissível o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de [•], para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição. 
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO 
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”  
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 18 de agosto de 2020. 
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e liquidar 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 DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 77, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4.1 FATORES DE RISCO” DO 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 539, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE 
DECISÃO DE INVESTIMENTO.  

 

Coordenadores da Oferta 

Coordenador Líder  
A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020. 

[Ticker Novo Mercado]



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “BRZ” ou “nós” se referem, a menos que o contexto 
determine de forma diversa, à BRZ Empreendimentos e Construções S.A., suas subsidiárias e 
filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos 
neste Prospecto, conforme aplicável. 

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” deste Prospecto. 

Acionista Controlador Ávida, JME e Eduarda, considerados em conjunto. 

Acionistas Vendedores Ávida, JME e Eduarda, considerados em conjunto. 

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

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

Agente Estabilizador  Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais. 

Assembleia Geral A assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para o período de 
seis meses findo em 30 de junho de 2020 e para os exercícios 
sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018; e  

Moore Consulting News Auditores Independentes para o 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 

Ávida Ávida Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Bank of America ou 
Coordenador Líder 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Caixa Caixa Econômica Federal. 

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. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ/ME Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia. 
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Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas 
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Distribuição e 
Aquisição de Valores Mobiliários. 

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

Companhia ou BRZ BRZ Empreendimentos e Construções S.A. 

Conselheiro Independente Conforme Regulamento do Novo Mercado, para os fins da 
verificação do enquadramento do conselheiro independente, 
não é considerado conselheiro independente aquele que: (i) é 
acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) tem 
seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de 
Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha 
por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) é cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até 
segundo grau do acionista controlador, de administrador da 
Companhia ou de administrador do acionista controlador; e 
(vi) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da 
Companhia ou do seu acionista controlador. 

Para os fins da verificação do enquadramento do conselheiro 
independente, as situações descritas abaixo devem ser 
analisadas de modo a verificar se implicam perda de 
independência do conselheiro independente em razão das 
características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é 
afim até segundo grau do acionista controlador, de 
administrador da Companhia ou de administrador do acionista 
controlador; (ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou 
diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle 
comum; (iii) tem relações comerciais com a Companhia, o seu 
acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou 
sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou 
entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou 
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na 
condução das atividades da referida sociedade ou entidade; 
(v) recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista 
controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle 
comum além daquela relativa à atuação como membro do 
conselho de administração ou de comitês da Companhia, de 
seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, 
controladas ou sob controle comum, exceto proventos em 
dinheiro decorrentes de participação no capital social da 
Companhia e benefícios advindos de planos de previdência 
complementar. 

Serão considerados ainda Conselheiros Independentes 
aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141, 
parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

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

DOEMG Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

Dólar, dólar, dólares ou US$ Moeda oficial dos Estados Unidos. 

Eduarda Eduarda de Campos Tolentino. 

Estados Unidos  Estados Unidos da América. 

Estatuto Social  O estatuto social da Companhia. 

Formulário de Referência  Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos 
da Instrução CVM 480, conforme alterada, e anexo a este 
Prospecto. 

Governo Federal Governo Federal do Brasil. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IFRS International Financial Reporting Standards (Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro - IFRS), aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conjunto de normas 
internacionais de contabilidade, emitidas pelo IASB – 
International Accounting Standards Board (Conselho de 
Normas Internacionais de Contabilidade). 

Instituição Escrituradora  Itaú Corretora de Valores 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 539 Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 

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

JME JME Participações S.A. 

JUCEMG Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Lei das Sociedades por Ações  Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
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Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

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

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

Ofício-Circular CVM/SRE Ofício-Circular nº 01/2020/CVM/SRE, divulgado em 5 de março 
de 2020. 

PIB Produto Interno Bruto. 

Real, real, reais ou R$ Moeda oficial corrente no Brasil. 

Regra 144A Regra 144A editada ao amparo do Securities Act. 

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

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

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

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

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

Securities Act  Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

UBS UBS Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

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

Identificação BRZ Empreendimentos e Construções S.A., sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.065.053/0001-41, com 
seus atos constitutivos registrados na JUCEMG sob o 
NIRE 31300125602. 

Registro na CVM Em fase de obtenção de registro como emissora de valores 
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi 
apresentado à CVM em 18 de agosto de 2020. 

Sede Localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia.

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia. 
O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Bruno Ganev 
Alonso. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores 
da Companhia é +55 (31) 2537-8787 e o seu endereço 
eletrônico é ri@brz.eng.br. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

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

Jornais nos Quais Divulga 
Informações 

As informações referentes à Companhia são divulgadas no 
DOEMG e no “Jornal Estado de Minas”. 

Website https://brzempreendimentos.com/. 

As informações constantes no website da Companhia não são 
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele 
incorporadas por referência. 
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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”, nas páginas 19 e 77, respectivamente, deste Prospecto 
e nas seções “4.1 Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” 
do Formulário de Referência a partir das páginas 539, 619 e 686, respectivamente, deste 
Prospecto. 

As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais 
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o 
potencial de 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. As estimativas e perspectivas sobre o futuro 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, 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. Dentre os diversos fatores 
que podem influenciar as nossas estimativas e declarações futuras, podem ser citados, como 
exemplo, os seguintes: 

• o impacto da pandemia de coronavírus (COVID-19) na economia e condições de negócio no 
Brasil e no mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais 
no combate à pandemia; 

• conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente, 
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor; 

• inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros; 

• modificações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor imobiliário, bem como a 
promulgação de leis e de regulamentos futuros versando sobre a matéria imobiliária, fiscal ou de 
zoneamento;  

• nossa capacidade de manter sucesso continuado dos nossos esforços de comercialização e 
venda e da sua capacidade de implantar com sucesso sua estratégia operacional; 

• nossa capacidade de honrar financiamentos e de contratar novos financiamentos se e quando 
necessário em condições atrativas; 

• competição do setor; 

• mudanças nos preços do mercado imobiliário, na atratividade de nossos empreendimentos e 
nas condições da concorrência;  

• nossa capacidade de obter mão de obra, produtos e serviços de fornecedores sem interrupção 
e a preços razoáveis;  

• alterações no nosso portfólio de imóveis e nas nossas perspectivas de receitas e despesas 
decorrentes das nossas atividades; 

• obtenção de licenças e autorizações governamentais para nossas construções e 
empreendimentos;  

• eventos de força maior; 

• resultados adversos de processos judiciais dos quais somos ou podemos vir a ser parte; 
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• aumento de nossos custos e despesas, incluindo o custo com aquisição de terrenos e 
construção de empreendimentos;  

• intervenções governamentais, resultando em alterações na economia, nos tributos ou no 
ambiente regulatório no Brasil;  

• outros fatores que podem afetar a nossa condição financeira ,liquidez e resultados das nossas 
operações;  

• aumento da concorrência no segmento imobiliário popular, mudanças na demanda por 
serviços e produtos imobiliários, pressões sobre a formação de preços e introdução de novos 
serviços por nossos concorrentes; 

• suficiência da cobertura das nossas apólices de seguros; e 

• outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta 
e às Ações” deste Prospecto, nas páginas 19 e 77, respectivamente, deste Prospecto, 
bem como na seção “4.1 Fatores de Risco” e “5. Gerenciamento de riscos e controles 
internos” do nosso Formulário de Referência, a partir das páginas 539 e 599, 
respectivamente, 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. 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. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro 
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição 
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de 
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui 
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não 
se concretizar.  

Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um 
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser 
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras 
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. 

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 da 
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua 
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se 
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos 
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou 
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser 
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no 
Formulário de Referência. 

Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da 
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros. 
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM 
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 507, PODERÃO AFETAR OS 
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS 
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS 
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE 
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS 
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A 
RESPONSABILIDADE E NEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR 
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA 
OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA 
FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES 
ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Companhia. As informações completas 
sobre a Companhia estão no Formulário de Referência, constante do anexo [•] a este Prospecto, a 
partir da página [•], leia-o antes de aceitar a Oferta. A Companhia declara que as informações 
apresentadas neste sumário são consistentes com as informações do Formulário de Referência. 
Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir 
nas Ações. Antes de tomar sua decisão de investir em Ações da Companhia, o investidor deve ler 
cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência.  

VISÃO GERAL DA COMPANHIA 

Acreditamos que somos uma das mais relevantes construtoras do mercado imobiliário brasileiro 
com atuação nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com foco na incorporação 
e construção de empreendimentos residenciais voltados para atender às demandas de habitação 
econômica do Programa Minha Casa Minha Vida (“PMCMV”) e do Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (“SBPE”).  

Em razão de nossos bons resultados conquistados ao longo dos mais de 10 (dez) anos de atuação 
no setor, em 2019, fomos reconhecidos como empresa de excelência na construção civil na 21ª 
Edição do Prêmio Minas de Desenvolvimento Empresarial – Melhores e Maiores Empresas, 
promovido pela revista “Mercado Comum”.  

Acreditamos que nossos empreendimentos atendem às necessidades de nosso vasto público-alvo, 
que compreende famílias enquadradas nas faixas 1,5, 2 e 3 do PMCMV, ou seja, famílias com 
renda mensal de até R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 
e R$7.000,00 (sete mil reais), respectivamente, bem como famílias com renda média mensal de, 
no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) que buscam financiamento por meio do SBPE.  

Estamos envolvidos em todas as etapas de desenvolvimento dos nossos empreendimentos, desde 
a identificação, avaliação e aquisição dos terrenos até a elaboração dos projetos, construção dos 
empreendimentos, venda das unidades construídas e pós-venda. Todo o nosso processo de 
desenvolvimento dos empreendimentos está interligado, o que garante melhor gerenciamento e 
controle das etapas desse processo e a otimização dos nossos custos, permitindo a entrega de 
empreendimentos a preços acessíveis, dentro dos prazos contratualmente acordados. 

Buscamos oferecer uma experiência premium para nossos clientes e de maneira acessível. 
Nossos empreendimentos compreendem torres residenciais entre 4 (quatro) e 14 (quatorze) 
andares, em localizações estratégicas, com unidades tipicamente entre 45 a 59 m2, que se 
destacam por seu projeto arquitetônico moderno, com qualidade nos detalhes, tais como área de 
lazer entregue mobiliada, equipada e decorada, condomínios com elevadores, guaritas 24 (vinte e 
quatro) horas, vagas de garagem, piscinas, salões de festas mobiliados com móveis de alta 
qualidade, quadras esportivas com dimensões regulamentadas, playground e projetos de 
arquitetura e paisagismos que buscam valorizar o condomínio e promover o bem-estar dos 
moradores. 

Estamos presentes em 18 cidades, usualmente cidades médias com mais de 100 mil habitantes e 
localização que consideramos estratégica, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro, com mais de 60 empreendimentos em nosso portfólio e a perspectiva de um substancial 
aumento nos próximos anos. Com a experiência adquirida no desenvolvimento de nossas 
atividades nesses locais, buscamos sempre expandir nossa área de atuação para entregar nossos 
empreendimentos para um número cada vez maior de brasileiros, especialmente nas regiões onde 
já temos sólida atuação. 
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Como parte de nossa estratégia de crescimento, buscamos manter e aumentar nossa presença 
nos estados onde já desenvolvemos nossas atividades, o que nos garante um processo de 
expansão orgânico e com o aproveitamento de sinergias operacionais, permitindo uma penetração 
regional que julgamos adequada, visando atender às necessidades daquelas regiões e daqueles 
clientes com os quais já temos relacionamento. Estes fatores combinados resultam em redução de 
custos e ganhos de escala na construção de nossos empreendimentos.  

Em razão do nosso modelo de negócio e setor de atuação voltado para o público de menor renda, 
uma parte substancial do risco de inadimplemento de nossos clientes é assumida pela Caixa 
Econômica Federal (“Caixa”), até o limite dos valores por ela financiados (que representam 
atualmente, em média, 76% do valor total de venda dos imóveis), no ato da venda dos imóveis. 
Tais financiamentos são realizados com recursos do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço 
(FGTS), com a menor taxa de juros do mercado e prestações que são usualmente menores que o 
valor de um aluguel de imóvel de padrão similar.  

Uma vez atingida a demanda mínima por unidades vendidas estabelecida pela Caixa em 
determinado empreendimento, que costuma ser de 20% a 30% do total de unidades do respectivo 
empreendimento (“Demanda Mínima”) e formalizados junto à Caixa os respectivos instrumentos de 
financiamento de tais unidades (“Repasse Caixa”), a Caixa inicia as medições no empreendimento 
com base na evolução das obras e realiza os desembolsos dos valores financiados em nosso 
favor, de acordo com tais medições e com o volume de unidades vendidas. 

Em razão desse modelo, além de diminuirmos nossa exposição ao risco de inadimplência dos 
clientes, conseguimos realizar o recebimento de 100% do valor financiado pela Caixa durante o 
período de construção, fortalecendo nossa posição de caixa e reduzindo a necessidade de 
investimento de capital próprio nos empreendimentos.  

Com relação aos valores devidos a nós diretamente pelos clientes (ou seja, as parcelas não 
financiadas pela Caixa), mantemos um rigoroso controle realizado pela nossa área de Gestão de 
Contratos de Clientes, que é responsável pelo acompanhamento dos pagamentos e eventuais 
cobranças dos clientes. Em 30 de junho de 2020, nossa taxa de inadimplemento por prazos 
superiores a 90 (noventa) dias era de 4,6%, comparado com 4,7% em 31 de dezembro de 2019. 

Focados sempre no nosso plano estratégico de crescimento, aproveitamos o atual momento do 
setor imobiliário (em especial o setor de moradia de baixa renda), impulsionado pelas contínuas 
reduções da taxa básica de juros e aumento da demanda por crédito, para expandir nossas 
atividades nas regiões em que já atuamos, de forma a manter nossa estratégia de atuação e 
especialização regional, bem como expandir nosso banco de terrenos (landbank) em localidades 
estratégicas. Acreditamos que nossa especialidade regional nos permite obter vantagens 
competitivas em relação aos nossos competidores, usualmente construtoras regionais e com 
menor nível de profissionalização.  

No primeiro semestre do ano de 2020, mesmo diante da crise global causada pelo COVID-19, 
aumentamos nosso VGV vendido, de R$295 milhões para R$414 milhões, bem como nosso VGV 
lançado de R$198 milhões para R$299 milhões, o que representa um crescimento de 40,1% e 
50,8%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior e demonstra a resiliência 
do setor e da Companhia diante desse cenário.  

Atualmente, com base (i) nas opções de compra de terrenos que temos contratadas junto a 
diversos proprietários em regiões onde já atuamos, (ii) no potencial construtivo desses terrenos 
(calculado de acordo com a sua metragem) e (iii) no preço de venda estratégico das unidades a 
serem construídas nesses terrenos estimado por nós com base nas avaliações da Caixa para tais 
regiões, acreditamos possuir aproximadamente R$4,5 bilhões em potencial de valor geral de venda 
(VGV) a ser lançado em nossas regiões de atuação, por meio da construção de aproximadamente 
28 mil unidades para lançamento nos próximos 4 a 5 anos (sendo 13% localizadas no estado de 
Minas Gerais, 66% localizadas no estado de São Paulo e 21% localizadas no estado do Rio de 
Janeiro).  
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Acreditamos que todos esses esforços, aliados a uma administração composta por profissionais 
qualificados e com ampla experiência no mercado, garantem um cenário propício para nosso 
crescimento nos próximos anos. 

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS 

Nos últimos 3 (três) anos, apuramos taxas de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) que 
consideramos expressivas, com taxas de 80,1%, 81,4% e 40,4% nos anos de 2017, 2018 e 2019, 
respectivamente. 

Entre 2017 e 2019, distribuímos aos nossos acionistas o valor total de R$91.853 mil, a título de 
dividendos. Além disso, em 30 de junho de 2020 nosso saldo de caixa e equivalentes de caixa era 
de R$246,2 milhões. 

A tabela abaixo apresenta alguns dos nossos principais indicadores financeiros e operacionais 
para os períodos indicados, com base em nossas demonstrações financeiras consolidadas, 
Informações Trimestrais – ITR e outras informações financeiras não contábeis. Para mais 
informações, vide itens “3.2 Medições Não Contábeis” e “10.1 Comentários dos diretores” do nosso 
Formulário de Referência, na página 507 deste Prospecto.  

(Em milhares de reais, 
exceto % e #) 

Período de seis meses findo em 
30 de junho de Exercício social findo em 31 de dezembro de 

2020 2019 2019(6) 2018(6) 2017(6) 
Receita operacional líquida ...  262.142 218.696 433.777 495.538 286.865
Lucro bruto ............................  81.660 47.837 102.625 146.783 89.958
Margem bruta ........................  31,2% 21,9% 23,7% 29,6% 31,4%
Lucro líquido ..........................  41.144 16.006 42.979 84.661 43.553
Margem líquida .....................  15,7% 7,3% 9,9% 17,1% 15,2%
Lucro Bruto Ajustado(1) ..........  86.031 52.079 110.000 154.504 93.646
Margem Bruta Ajustada(2) ......  32,8% 23,8% 25,4% 31,2% 32,6%
EBITDA(3) ..............................  54.025 19.065 54.452 93.917 46.973
EBITDA Ajustado(3) ...............  58.396 23.307 61.826 101.638 50.661
Margem EBITDA  

Ajustado(3) ..........................  22,3% 10,7% 14,3% 20,5% 17,7%
ROAE(4) .................................  35,2% 15,7% 40,9% 106,9% 94,1%
Venda sobre oferta  

(VSO líquido)(5) ...................  55% 57% 54% 81% 70%
VGV Vendido líquido .............  371.587 251.986 444.065 571.834 402.364
Unidades vendidas  

(líquidas) (#) .......................  2.082 1.505 2.660 3.543 2.496
Valor médio da unidade 

vendida ..............................  178 167 166 161 161
VGV Lançado ........................  299.261 198.459 698.937 558.899 444.854
Unidades lançadas (#) ..........  1.494 1.268 4.060 3.308 2.808
Unidades entregues (#) .........  1.192 1.136 4.032 1.008 1.848
 

(1) Lucro Bruto Ajustado: O Lucro Bruto Ajustado é uma medida não contábil calculada por meio do Lucro Bruto da Companhia ajustado pelo 
custo dos encargos financeiros relativos aos financiamentos à construção os quais são capitalizados e, posteriormente, reconhecido no 
custo dos imóveis vendidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. O Lucro Bruto Ajustado não é uma medida de lucro 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS, portanto, não é uma medida alternativa ao lucro bruto e não 
possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o Lucro Bruto Ajustado de maneira diferente da Companhia. Para mais 
informações e a reconciliação do Lucro Bruto Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência.  

(2) A Margem Bruta Ajustada é calculada pela divisão entre o Lucro Bruto Ajustado e a receita operacional líquida. Para mais informações e 
o cálculo da Margem Bruta Ajustada vide item 3.2 do Formulário de Referência.  

(3) O EBITDA é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 
2012 (“Instrução CVM 527”), e consiste no lucro líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas de imposto de renda e 
contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado é calculado através do EBITDA 
ajustado pelo custo dos encargos financeiros relativos aos financiamentos à construção os quais são capitalizados aos estoques e 
reconhecidos no custo dos imóveis vendidos conforme a proporcionalidade das unidades vendidas. Adicionalmente, a Margem EBITDA 
Ajustada é calculada pela divisão entre o EBITDA Ajustado e a receita operacional líquida. O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA 
Ajustado não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS e não representam o fluxo de 
caixa dos períodos apresentados e não devem ser considerados como substituto ou alternativa ao lucro líquido, indicador de 
desempenho operacional, substituto ao fluxo de caixa, medida de liquidez, tampouco como base para a distribuição de dividendos. 
Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente da Companhia. Para mais informações e a reconciliação do 
EBITDA e do EBTIDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência.  
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(4) O ROAE (Return on Average Equity) refere-se ao lucro líquido de determinado período dividido pelo Patrimônio Líquido médio da 
Companhia apurado em tal período e no período imediatamente anterior. O ROAE não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil e IFRS e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o ROAE de maneira diferente da 
Companhia. Para mais informações sobre o ROAE, vide item 3.2 do Formulário de Referência.  

(5) O VSO líquido (venda sobre oferta) é o número de unidades vendidas líquido de distratos dividido pelo estoque do período somado às 
unidades lançadas no período. 

(6) Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das operações de arrendamento mercantil 
(IFRS16/CPC 06 (R2)) emitidas pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método 
retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 
e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS16/CPC 06 (R2) e, por isso, algumas informações financeiras não são 
comparáveis com o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma, 
o EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019 foram impactados pela adoção do IFRS16/CPC 06 (R2) e, consequentemente, não são comparáveis aos valores apresentados nos 
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

(Em milhares de reais, exceto índice) 
Em 30 de junho 

de 2020(3) 
Em 31 de dezembro de 

2019(3) 2018(3) 2017(3) 
Caixa e equivalentes de caixa ............................. 246.229 156.550 139.525 95.678
Dívida Bruta(1) ....................................................... 283.236 157.866 108.482 60.881
Dívida Líquida (Caixa Líquido)(1) .......................... 37.007 1.316 (31.043) (34.797)
Dívida Corporativa(2) ............................................. 154.335 58.306 – –
 

(1) A Dívida Líquida (Caixa Líquido) refere-se à Dívida Bruta (total de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos), 
deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa. Para mais informações sobre a Dívida Bruta e a Dívida Líquida, vide item 3.2 do 
Formulário de Referência.  

(2) A Dívida Corporativa consiste no total dos empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos descontado dos financiamentos à 
construção. 

(3) Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das operações de arrendamento mercantil 
(IFRS16/CPC 06 (R2)) emitidas pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método 
retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para 
refletir a adoção do IFRS16/CPC 06 (R2) e, por isso, algumas informações financeiras não são comparáveis com aquelas em 30 de 
junho de 2020 e de 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma, em 30 de junho de 2020 
e 31 dezembro de 2019, a Dívida Bruta, Dívida Líquida e Dívida Corporativa e, consequentemente, o índice de liquidez corrente foram 
impactadas pela adoção do IFRS16/CPC 06(R2). 

NOSSOS PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS  

Acreditamos que os nossos principais pontos fortes e nossas vantagens competitivas são os 
seguintes:  

Produto diferenciado 

Nossos empreendimentos são caracterizados por entregar ao cliente um produto que consideramos 
premium e acessível, atendendo aos requisitos do PMCMV e do SBPE. Possuímos um rigoroso 
padrão de qualidade em todo o processo de construção e acabamento, que propicia aos nossos 
clientes um elevado padrão de conforto, com arquitetura moderna e customizada, portaria com 
guarita 24 (vinte e quatro) horas, área de lazer entregue mobiliada, equipada e decorada, com 
piscinas e salões de festas mobiliados com móveis de alta qualidade, quadras esportivas com 
dimensões regulamentadas, playground, vagas de garagem para os moradores e projetos 
paisagísticos que julgamos diferenciados do mercado e que buscam valorizar o condomínio e 
promover o bem-estar dos moradores. São empreendimentos diversificados, em torres que vão de 
4 a 14 andares, podendo ter suíte, varanda e elevador, tipicamente entre 45 a 59 m2. 

Participamos de forma ativa, com equipe própria, dos projetos arquitetônicos desenvolvidos em 
conjunto com nosso escritório parceiro, buscando sempre garantir a identidade do nosso produto. 

Desde 2010, quando fomos constituídos, já entregamos mais de 11 mil unidades e temos um dos 
melhores índices do mercado no que tange à satisfação de nossos clientes, o que é evidenciado 
pelo site “Reclame Aqui”, no qual possuímos índice BOM (7.4) de reputação, ocupando a primeira 
posição entre os 5 (cinco) principais concorrentes que consideramos estar inseridos em nosso 
segmento de mercado (Tenda, MRV, Cury, Direcional e Emmcamp), cuja nota média (ponderada) 
foi de (5,94).2 

 
2 Conforme consulta realizada em 11 de agosto de 2020, referente ao período compreendido entre 01/02/2020 a 31/07/2020. 
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Distribuição geográfica estratégica 

Atualmente atuamos em 3 (três) estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, 
com empreendimentos distribuídos por 18 (dezoito) cidades3, onde julgamos haver oportunidade 
de desenvolvimento urbano e uma demanda para comercialização de nossos produtos.  

Usualmente, buscamos cidades economicamente emergentes próximas a grandes centros de 
economia próspera, com população acima de 100 mil habitantes e potencial de absorção de 
moradias que possibilite a nossa permanência local no médio e longo prazos. Adicionalmente, 
adotamos como critérios de seleção das cidades nas quais pretendemos desenvolver nossas 
atividades: (i) a proximidade com indústrias e universidades existentes e/ou emergentes nessas 
regiões, (ii) o alinhamento de interesses com o Poder Público e as autoridades locais com 
reconhecido interesses destes em desenvolver projetos de habitação econômica em tais regiões, 
(iii) a crescente demanda por novos empreendimentos que se enquadrem nos nossos padrões, (iv) 
a possibilidade de se estabelecer um preço de venda por unidade atrativo, (v) além de outros 
fatores, como a demografia, topografia, déficit habitacional, competição e nível médio de renda dos 
habitantes dos municípios avaliados.  

Nossos estados de atuação correspondem a 51% do PIB brasileiro, em 2019, concentrando 37% 
do déficit habitacional no Brasil, o que demonstra o nosso alinhamento com os critérios 
estabelecidos acima. 

Possuímos um banco de terrenos em locais que consideramos estratégicos. Nos últimos anos, 
expandimos nosso banco de terrenos de forma que, com base (i) nas opções de compra de 
terrenos que temos contratadas junto a diversos proprietários em regiões onde já atuamos, (ii) no 
potencial construtivo desses terrenos (calculado de acordo com a sua metragem) e (iii) no preço de 
venda estratégico das unidades a serem construídas nesses terrenos estimado por nós com base 
nas avaliações da Caixa para tais regiões, acreditamos possuir aproximadamente R$4,5 bilhões 
em potencial de valor geral de venda (VGV) a ser lançado em nossas regiões de atuação, por meio 
da construção de aproximadamente 28 mil unidades para lançamento nos próximos 4 a 5 anos.  

Buscamos manter e aumentar nossa presença nos estados mencionados de forma a gerar uma 
sinergia operacional. Estes fatores combinados a uma gestão próxima às obras por intermédio de 
estrutura administrativa eficiente resultam na redução de custos e em ganhos de escala na 
construção. 

Nossa atuação com enfoque regional aliada ao conhecimento técnico adquirido nos locais em que 
já atuamos e ao relacionamento desenvolvido com os clientes desses locais permite uma 
penetração regional que consideramos adequada, visando atender às necessidades daquelas 
regiões e de nossos clientes. Acreditamos que tais diferenciais nos permitem obter vantagens 
competitivas em relação aos nossos competidores, os quais usualmente são construtoras regionais 
de menor porte. 

 
3 Varginha/MG, Pouso Alegre/MG, Extrema/MG, Patos de Minas/MG, Divinópolis/MG, Sarzedo/MG, Itaguara/MG, Ribeirão das Neves/MG, 

Hortolândia/SP, Tatuí/SP, Sumaré/SP, Araras/SP, Mogi Guaçu/SP, Barretos/SP, Itaboraí/RJ, Itaguaí/RJ, Duque de Caxias/RJ, 
Petrópolis/RJ. 
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Eficiente ciclo de vendas, por meio de equipes regionais e especializadas e proceso 
assertivo de vendas 

Acreditamos que a velocidade de vendas de nossos empreendimentos é uma de nossas principais 
características, propiciando um alto giro do nosso estoque e uma evolução acelerada no 
cronograma físico-financeiro das obras, que, em conjunto com a velocidade de construção, implica 
num ciclo positivo de capital de giro, além de uma maior economia nas nossas despesas gerais e 
administrativas e despesas com vendas com uma maior velocidade na desmobilização da equipe 
comercial. Esta velocidade de vendas é traduzida pelo índice de VSO líquido (Venda Sobre 
Oferta), o qual foi de 54% em 2019, 81% em 2018 e 70% em 2017, o qual consideramos 
expressivo em relação à média de três dos principais concorrentes que consideramos estar 
inseridos em nosso segmento de mercado, que foi de aproximadamente 45% nos três últimos anos 
(43% em 2019, 47% em 2018 e 44% 2017)4. 

Acreditamos que esse eficiente ciclo de vendas de nossos empreendimentos é resultado da nossa 
experiente e qualificada equipe de vendas, com atuação especializada e enfoque regional, bem 
como de nosso processo de vendas, que nos garante um número significativamente baixo de 
estoque de produtos acabados e um baixo número de distratos. 

Possuímos uma equipe com, em média, mais de 10 (dez) anos de experiência no desenvolvimento 
e construção de empreendimentos como os construídos pela Companhia, tendo sido projetados e 
construídos ao longo de nossa história mais de 40 empreendimentos, perfazendo mais de 11 mil 
unidades entregues.  

Possuímos um time de profissionais com experiência no mercado e qualificados para construir 
empreendimentos em grande escala, mas mantendo os elevados padrões de qualidade.  

Para tornar nossas construções mais eficientes, contamos com equipes especializadas divididas 
por gerencias regionais de acordo com a localidade de cada um dos nossos empreendimentos. 
Acreditamos que com essa regionalização de nossas equipes conseguimos obter um 
conhecimento mais aprofundado da demanda e das especificidades da área onde o 
empreendimento será construído, trazendo uma expertise local relevante para a geração de 
eficiência no desenvolvimento de nossas atividades e atendimento especializado de nossos 
clientes. 

Valorizamos nossos profissionais por meio de processos de avaliação que presam pela 
meritocracia, de forma que seja possível atrair e reter pessoas ambiciosas e talentosas em nossa 
equipe de profissionais. 

A venda de nossos imóveis só é concretizada após a assinatura do contrato do nosso cliente junto 
à Caixa, ou seja, após a aprovação efetiva do crédito, o que otimiza o tempo entre a venda da 
unidade e a contratação de financiamento pelo comprador. Atualmente, praticamente a totalidade 
de nossas vendas são contratadas e repassadas para a Caixa (após o atingimento da Demanda 
Mínima) para efetivação do financiamento imobiliário entre cliente e banco financiador ao longo da 
execução de nossos empreendimentos, o que nos possibilita ter um número significativamente 
baixo de estoque de produtos acabados. Nossa média de distrato por empreendimento é de 
10,1%, quando relacionados ao volume de vendas brutas. Entretanto, tais distratos representam 
financeiramente apenas 0,02% de desembolsos relacionados ao nosso Valor Geral de Vendas 
(VGV). 

 
4 Média simples dos VSOs líquidos divulgados pela Tenda, Direcional e MRV nos períodos selecionados. 



 

15 

Eficiência e qualidade no ciclo de construção 

Acreditamos que, além de entregar os imóveis com eficiência ao cliente, mantemos um elevado 
padrão de qualidade, possibilitado pelos nossos projetos arquitetônicos diferenciados e pela 
utilização do método construtivo de alvenaria convencional em nossos empreendimentos, 
resultando em um produto que consideramos premium. Mesmo com a nossa entrada em novos 
mercados (lançamentos ocorridos em Petrópolis/RJ, Patos de Minas/MG, Barretos/SP, Mogi 
Guaçu/SP e Duque de Caxias/RJ, dentre outros), com a utilização de novas equipes, mantivemos 
o nosso ritmo e qualidade de produção habituais e, assim, mantivemos nosso histórico de entregas 
antes do prazo e dentro do nosso padrão de qualidade, em decorrência, principalmente, de nossa 
expertise em engenharia e construção. Isto pode ser verificado por meio do prazo médio de 
conclusão de nossos empreendimentos, que é de aproximadamente 15 meses após o início dos 
trabalhos nos canteiros de obras, em que pese o prazo máximo de 36 meses para entrega das 
unidades estabelecido nos contratos com a Caixa. 

Com a implementação do nosso sistema de qualidade, obtivemos as certificações SiAC/PBQP-H 
(Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) Nível A e a ABNT NBR ISO-9001, o 
que, a nosso ver, nos traz credibilidade e potencializa nossa capacidade de venda. 

Aquisição de terrenos através de permutas, com mínimo desembolso de caixa  

Ao longo de nossa história, acreditamos que tivemos sucesso na escolha, negociação e aquisição 
de terrenos, em especial, utilizando-nos da permuta como forma de pagamento ao proprietário do 
terreno. A permuta é uma relação contratual que é formalizada por escritura pública registrada em 
cartório, por meio da qual manifestamos interesse na aquisição de um terreno para construção de 
empreendimento, existindo a opção de compra ou desistência da operação e o pagamento só é 
realizado após a viabilização do empreendimento, normalmente sendo pago por meio de unidades 
habitacionais. Esse tipo de transação nos permite ter acesso a terrenos de alto potencial sem a 
necessidade de desembolso imediato e de imobilização do ativo no nosso balanço, de modo que a 
conclusão da transação com o proprietário do terreno ocorre somente após todas as questões de 
viabilidade operacional estarem sanadas e após a entrega do empreendimento. 

Acreditamos que nossa especialidade regional e credibilidade da marca são importantes 
diferenciais no processo de negociação com o proprietário do terreno. A aquisição de terrenos por 
meio de permutas permite à Companhia manter um baixo comprometimento de capital próprio 
investido e uma estrutura de capital equilibrada. 

Atendimento aos padrões de sustentabilidade voltados à proteção e preservação do meio 
ambiente em nossos empreendimentos. 

Nossa preocupação com o meio ambiente vai além dos requisitos legais. Todos os nossos 
engenheiros recebem orientações sobre as mais recentes normas ambientais que devem ser 
observadas durante a execução das obras, além de realizarmos acompanhamento de cada obra 
por meio de indicadores mensais de atendimento aos requisitos ambientais para cada 
empreendimento, que não devem ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

Além disso, tratamos de nossos resíduos com responsabilidade, seguindo as diretrizes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), com a destinação dos resíduos não 
recicláveis, como entulho, para aterros licenciados compatíveis com a classificação desses 
resíduos e a doação dos resíduos recicláveis como papel, plástico e isopor para cooperativas de 
materiais recicláveis também licenciadas. A melhora na gestão de resíduos com a efetivação da 
coleta seletiva gerou uma economia de mais de R$90.000,00 (noventa mil reais) no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
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ESTRATÉGIAS 

Desenvolver nossos negócios nas regiões onde já atuamos 

Pretendemos continuar desenvolvendo nossa atuação nos estados de Minas Gerais, São Paulo e 
Rio de Janeiro, os 3 (três) estados em que já possuímos empreendimentos, aproveitando nossa 
vasta experiência nessas regiões, bem como estudar a expansão para outras cidades nesses 3 
(três) estados, tais como Poços de Caldas/MG, Nova Lima/MG, Santa Bárbara D’Oeste, 
Limeira/SP, Piracicaba/SP, Leme/SP, São João da Boa Vista/SP, Ribeirão Preto/SP, 
Sertãozinho/SP, Araraquara/SP, Franca/SP, Olímpia/SP, Bady Bassitt/SP, Teresópolis/RJ, 
Petrópolis/RJ, dentre outras, que já são cobertas pelas nossas 6 (seis) Superintendências 
Regionais, que, em nossa visão, estão localizadas em regiões que possuem um déficit 
demográfico, além de tamanho adequado e determinadas características demográficas, como 
renda domiciliar, crescimento do número de famílias, casamentos e divórcios, que favorecem o 
nosso modelo de empreendimento, nos possibilitando fluidez e agilidade no processo executivo do 
empreendimento. Usualmente, buscamos cidades economicamente emergentes, com população 
acima de 100 (cem) mil habitantes e potencial de absorção de moradias que possibilite a nossa 
permanência local no médio e longo prazos, observados, ainda, os critérios de escolha elencados 
no item “Distribuição geográfica estratégica” acima.  

O desenvolvimento de novos empreendimentos em cidades cobertas pelas nossas 
Superintendências nos permite alavancar a velocidade de aprovação de projetos e de vendas por 
serem regiões onde já possuímos relacionamento desenvolvido com as prefeituras, cartórios, 
imobiliárias e demais participantes, assim como nossos empreendimentos de sucesso nessas 
regiões reafirmam nossa marca e nossa qualidade no momento de escolha e de tomada de 
decisão dos novos compradores.  

Fortalecer a estrutura de prospecção de novas áreas para construção 

Segundo estudo desenvolvido pela ABRAINC em parceria com a FGV, realizado em 2017, o déficit 
habitacional nacional total, naquele ano, era de 7,7 milhões de unidades, sendo que 40,6% do 
déficit era proveniente de imóveis para famílias com renda inferior a 1 (um) salário mínimo, ou 3,1 
milhões de famílias nesta faixa de renda sem acesso à habitação, e 56,8% do déficit era de 
famílias com renda entre 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos, o que corresponde a um total de 4,3 
milhões de famílias sem acesso à habitação nessa faixa de renda.  

Sem considerar o próprio déficit já existente à época e não suprido, o estudo também estimou que 
seriam necessárias 6,1 milhões de novas moradias para atender às famílias com renda média 
entre 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos até 2027. Este número corresponde a 600 mil novas 
residências por ano.  

Além disso, o financiamento à casa própria é limitado pelo comprometimento de renda das 
famílias. Embora este limite hoje gire em torno de 30% (trinta por cento) da renda mensal, 
acreditamos que os desdobramentos positivos das condições macroeconômicas do Brasil, 
notadamente a diminuição da taxa básica de juros e o consequente aumento da demanda por 
crédito, devem impulsionar o acesso de centenas de milhares de famílias ao financiamento da casa 
própria, especialmente se considerada a disponibilidade de crédito e taxas de juros atrativas 
propiciadas pelo PMCMV, com recursos do FGTS.  

Focados sempre no nosso plano estratégico de crescimento, acreditamos que estamos bem 
posicionados para aproveitar esse potencial de demanda dos próximos anos, com um banco de 
terrenos com potencial de desenvolvimento de até 28 mil unidades habitacionais nos próximos 4 a 
5 anos. Temos expectativas de seguir aumentando o nosso banco de terrenos nas regiões onde já 
temos sólida atuação, bem como de fortalecer nosso corpo de colaboradores, mediante a 
contratação de profissionais capacitados e com vasta experiência em nossa área de atuação.  
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Manter uma gestão eficiente de caixa  

Possuímos uma posição de caixa crescente, de forma que, em 30 de junho de 2020, alcançamos o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa de R$246,2 milhões, R$89,7 milhões acima do saldo de 
caixa equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2019, o qual foi de R$156,6 milhões. Isso 
demonstra a nossa preocupação com a preservação do capital de giro da Companhia e 
atingimento de melhores margens. Nosso ciclo de capital de giro ao longo da obra tende a ser 
positivo em decorrência da seguinte estratégia adotada: no início da obra, minimizamos a 
exposição de caixa próprio, limitando os gastos aos projetos arquitetônicos e de engenharia 
essenciais para obtenção do alvará de construção e, posteriormente, do registro de incorporação. 
Após o lançamento da obra, inicia-se o recebimento dos sinais dos clientes e, após o atingimento 
da Demanda Mínima e a realização dos primeiros Repasses Caixa, iniciam-se os pagamentos das 
medições pela Caixa Econômica Federal diretamente para nós, possibilitando avançarmos com a 
construção dentro de um ciclo positivo de capital de giro. 

Além disso, a nossa estratégia de aquisição de terrenos por permuta implica em baixo ou nenhum 
desembolso no momento inicial dos projetos, colaborando com a diminuição da exposição de 
capital próprio da Companhia no início do ciclo dos empreendimentos, sem a necessidade de 
desembolso imediato e de imobilização do ativo em nosso balanço (asset light) e com a redução do 
risco de vícios ocultos nos terrenos, na medida em que a opção de compra do terreno é realizada 
apenas após a viabilização do empreendimento. 

Ainda, nossa velocidade de construção dos empreendimentos (em média, de 10 a 14 meses) 
implica em uma desmobilização dos canteiros de obra mais acelerada, o que contribui para a 
redução dos nossos custos indiretos. Por sua vez, a nossa velocidade de venda das unidades nos 
permite avançar com as medições da Caixa (as quais dependem da evolução do cronograma 
físico-financeiro da obra e do número de unidades vendidas), gerando entrada recorrente de caixa 
e reduzindo nosso estoque de apartamentos acabados, garantindo assim um retorno rápido sobre 
o capital investido. 

Adicionalmente, além de um bom relacionamento com instituições financeiras para obtenção de 
financiamento a taxas competitivas, no exercício social de 2020 realizamos uma emissão de 
debêntures que foi utilizada de lastro para uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários 
(CRI), visando a diversificação do capital de terceiros e a redução do custo de capital. 

Entendemos que a manutenção da nossa estratégia de preservação do capital de giro, com a 
busca de ciclos positivos, aliada às oportunidades de diversificação da nossa estrutura de capital 
visando a redução do nosso custo de capital são aspectos importantes para que sigamos com uma 
gestão eficiente do nosso caixa. 

Manter uma equipe de vendas diversificada e qualificada 

As vendas de todos os nossos produtos são realizadas por nossa equipe própria de colaboradores 
e por meio do uso de corretores e imobiliárias externos, com os quais possuímos um sólido 
relacionamento. 

Desenvolvemos nossa equipe própria de vendas ao longo de 2019, especializada em nossos 
produtos e com crescente participação nas vendas atuais, o que nos proporciona uma maior 
rentabilidade quando comparada com corretores e imobiliárias contratados. 

No entanto, acreditamos que ao contratar corretores e imobiliárias nas localidades dos 
empreendimentos conseguimos diversificar e intensificar a ativação e captação de clientes.  

Operamos nos diversos locais em que possuímos empreendimentos por meio de plantões 
montados junto aos apartamentos modelo ou em nossas lojas próprias, sempre localizadas nas 
regiões centrais e de grande tráfego das cidades onde operamos.  
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Utilizamos ferramentas digitais e tradicionais, associadas a uma plataforma específica e dedicada 
ao atendimento do cliente. Além disso, o nosso plano de mídia é composto por publicidade 
tradicional e out-of-home, como televisão, rádio, outdoor, anúncios em jornais e revistas, 
direcionados especificamente ao público e regiões de atuação. Realizamos também ações, 
patrocínios e eventos para o conhecimento da nossa marca e produto por nosso público-alvo. 

Com nossos corretores e imobiliárias parceiros estabelecemos um bom relacionamento e pagamos 
comissões em valores que acreditamos ser acima daqueles usualmente praticados pelo mercado 
na localidade de interesse, como forma de incentivo à divulgação e venda de nossos produtos a 
potenciais clientes. 

Buscamos proporcionar aos nossos clientes uma experiência de luxo no processo de vendas, 
usualmente por meio de nosso estande de vendas, planejado para receber os clientes por meio de 
um ambiente amplo e confortável, com a possibilidade de visualizar o apartamento de cada 
empreendimento em questão, totalmente decorado. Nossos clientes têm acesso gratuito a projetos 
completos de apartamentos decorados, com sugestões de mobiliário, acabamento, marcenaria e 
projeto elétrico para salas, cozinhas, banheiros e quartos, feitos por decoradores renomados. 

Focados em nossa estratégia de crescimento, entendemos que o treinamento e qualificação de 
nossos profissionais de venda, bem como o estreitamento com os nossos corretores e imobiliárias 
parceiros são importantes para que continuemos proporcionando aos nossos clientes uma 
experiência diferenciada no processo de vendas de nossos imóveis. 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA 

O organograma a seguir reflete nossos atuais acionistas: 

 

Para mais informações, vide item “6.3 Breve Histórico do emissor” do nosso Formulário de 
Referência. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Nossa sede administrativa está localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
na Rua Padre Marinho, n˚37, 4˚ andar, no bairro Santa Efigênia, CEP 30140-040. 

Relacionamento com Investidores 

Bruno Ganev Alonso – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  

Vinícius Diniz Mendes – Gerente de Controladoria Financeira 

Guilherme Rosa Dias – Gerente Contábil e Fiscal 
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA 

Para fins deste Prospecto, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto 
assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou 
causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, 
significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante 
nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios 
futuros da Companhia bem como no valor dos valores mobiliários de emissão da Companhia. 
Expressões similares incluídas neste Prospecto devem ser compreendidas nesse contexto. Apesar 
de a Companhia considerar os fatores de risco relacionados abaixo como os 6 (seis) principais 
fatores de risco relativos a ela, eles não são exaustivos, devendo os potenciais investidores 
analisar detalhada e cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, 
especialmente a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, e no 
Formulário de Referência constante do anexo [•] a este Prospecto, especialmente a seção “4. 
Fatores de Risco”, na página 539 deste Prospecto. Abaixo estão incluídos apenas os 6 (seis) 
principais fatores de risco que, na nossa avaliação nos afetam. Para mais informações, veja a 
seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Ações” na página 77 deste Prospecto, e a seção 
“4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de Referência, na página 539 deste Prospecto.  

A maior parte do modelo de negócios da Companhia foca em empreendimentos imobiliários 
enquadrados nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida. A não implementação, 
cancelamento, suspensão ou escassez de recursos decorrentes desse programa poderá 
afetar a condução dos negócios da Companhia e seus resultados  

O programa Minha Casa Minha Vida compreende investimentos alocados para promover 
financiamento e subsídio para a construção e entrega de moradias para famílias com renda mensal 
entre 1 (um) e 7 (sete) salários mínimos, sendo que o programa é dividido em faixas de acordo 
com a renda das famílias. A Companhia depende significativamente da disponibilidade de 
financiamento para os seus clientes por meio do programa Minha Casa, Minha Vida do Governo 
Federal. Dessa forma, a não implementação desse programa, sua suspensão, revisão, 
cancelamento ou qualquer atraso em seu cronograma poderá afetar de forma adversa e 
significativa o crescimento da Companhia e seu desempenho financeiro.  

Ademais, a escassez de financiamento pelo programa, o aumento nas taxas de juros, a redução de 
prazo do financiamento, a redução do valor financiado por unidade, a redução nos subsídios 
oferecidos e/ou a alteração de outras condições de financiamento podem vir a afetar 
negativamente o desempenho do segmento e, assim, impactar negativamente os resultados da 
Companhia.  

A Companhia utiliza volume relevante de recursos do plano de apoio à produção com 
financiamento à pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, estando sujeita a mudanças 
institucionais e/ou operacionais nestes órgãos públicos.  

O financiamento ao segmento popular é realizado majoritariamente pela Caixa Econômica Federal. 
A Companhia atua no mercado de habitação popular e obtém financiamento a seus 
empreendimentos por meio da Caixa Econômica Federal. Por ser uma instituição financeira sujeita 
a maior ingerência política, a Caixa Econômica Federal pode sofrer mudanças de políticas 
relacionadas à concessão de crédito que reduzam a disponibilidade ou os benefícios das 
condições de tais financiamentos. A não-implementação, suspensão, interrupção ou mudança 
significativa nestes financiamentos poderá afetar negativamente a estimativa de crescimento dos 
negócios da Companhia, o que poderá afetar de forma adversa seu resultado financeiro. Da 
mesma forma, a suspensão, interrupção ou lentidão das atividades da Caixa Econômica Federal 
para a aprovação dos projetos, concessão de financiamentos para os clientes da Companhia, 
medição da evolução das obras, entre outras atividades, podem impactar negativamente as 
operações da Companhia, sua capacidade financeira e seus resultados operacionais.  
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Tanto para o financiamento de empreendimentos quanto para financiamento de clientes são 
utilizados, em sua maioria, recursos oriundos do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço 
(“FGTS”). O FGTS é gerido e administrado por um conselho curador, sendo este um colegiado 
tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e 
representantes do Governo Federal. Por ser administrado em parte pelo Governo Federal, o 
conselho curador pode promover mudanças em seus parâmetros capazes de impactar 
adversamente o setor imobiliário e, consequentemente, a Companhia. O Governo Federal pode, 
inclusive, mudar o foco do FGTS para atender outras demandas da economia, reduzindo os 
recursos disponíveis para o setor imobiliário. Qualquer mudança de cenário que modifique as 
condições atuais poderá fazer com que a Companhia tenha que buscar novas formas de 
financiamento, o que poderá causar um efeito adverso nos resultados da Companhia caso a 
Companhia não consiga captar recursos em condições semelhantes às ofertadas pela Caixa 
Econômica Federal. 

Adicionalmente, caso o Governo Federal reduza os recursos do FGTS disponíveis para o setor 
imobiliário, poderá ocorrer uma redução da procura por imóveis residenciais e comerciais, bem 
como por incorporações, e a Companhia poderá ser obrigada a conceder financiamento aos seus 
clientes de uma parcela maior do preço das unidades, o que resultaria no aumento significativo de 
recursos necessários à manutenção do mesmo número de operações, afetando adversamente sua 
condição financeira e seus resultados operacionais.  

O valor de mercado dos terrenos que a Companhia mantém em estoque pode cair, o que 
poderá impactar adversamente o seu resultado operacional  

O valor dos terrenos mantidos pela Companhia está sujeito a variações decorrentes das condições 
econômicas e regulatórias que afetam o mercado. Dessa maneira, a Companhia não pode garantir 
a estabilidade ou valorização do valor de mercado de seu banco de terrenos (landbank), de forma 
que a queda desses valores pode afetar adversamente os resultados das vendas dos 
empreendimentos aos quais se destinam, afetando adversamente os resultados operacionais da 
Companhia. 

Além disso, os ativos da Companhia estão concentrados em determinadas áreas geográficas que 
estão sujeitas a eventuais alterações de suas condições específicas, como uma desaceleração 
econômica da região ou mudanças regulatórias e de zoneamento, o que poderá ter um efeito 
adverso relevante nos resultados operacionais e na condição financeira da Companhia.  

A Companhia pode não obter as autorizações exigidas para os empreendimentos no tempo 
necessário. 

Para fins de incorporação, execução de projetos imobiliários, comercialização e eventual 
financiamento junto às instituições financeiras, a Companhia está sujeita à obtenção de licenças, 
autorizações e registros perante os órgãos competentes. Caso a Companhia não seja capaz de 
obter a autorização necessária no devido tempo, poderá sofrer atrasos em seus empreendimentos, 
de forma que os seus resultados operacionais podem ser afetados adversamente.  

A perda de membros da alta administração da Companhia e/ou o insucesso da Companhia 
de atrair e manter pessoal qualificado em sua alta administração podem ter um efeito 
adverso nos negócios da Companhia. 

O sucesso da Companhia de manter sua competitividade depende, em larga escala, dos serviços 
prestados por sua alta administração. Membros da alta administração da Companhia podem deixá-
la por uma série de razões, e a Companhia pode não ser capaz de substituí-los por indivíduos com 
a mesma experiência e qualificação. Caso a Companhia perca qualquer dos membros da sua alta 
administração e/ou não seja bem-sucedida em atrair e reter substitutos qualificados, os negócios 
da Companhia poderão ser adversamente afetados. 
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A Companhia pode não ser bem-sucedida em implementar a sua estratégia de crescimento, 
o que poderá afetar adversamente seus negócios e sua situação financeira. 

A capacidade da Companhia de executar sua estratégia de crescimento depende de diversos 
fatores externos, como as condições de regularização de empreendimentos, oportunidades de 
investimentos rentáveis e de compra de terrenos atraentes, disponibilidades de insumos e mão de 
obra qualificada, variações nas taxas de juros e aumento nos preços dos terrenos e disponibilidade 
de crédito para os compradores em potencial. 

Além disso, a Companhia precisará desenvolver relacionamentos comerciais bem-sucedidos, 
estabelecer procedimentos operacionais, empregar pessoal e obter licenças, bem como tomar as 
medidas necessárias para ampliar os negócios e atividades pretendidos. A Companhia não pode 
garantir que terá sucesso em implementar sua estratégia de crescimento. Caso não seja bem-
sucedida, os resultados operacionais da Companhia poderão ser adversamente impactados e a 
Companhia poderá perder sua participação de mercado, o que poderá ter um efeito adverso 
relevante para os seus negócios e sua situação financeira. 

Ainda, é possível que a Companhia necessite captar recursos adicionais, o que pode acarretar 
riscos financeiros associados a maior endividamento, altas taxas de juros e até riscos associados à 
diluição de seus acionistas pela emissão de novas ações.  

Atrelado a isso, a pandemia global causada pelo COVID-19 pode trazer efeitos adversos à 
estratégia da Companhia, especialmente em decorrência da quarentena recomendada pelas 
autoridades de saúde, que pode causar retração nas vendas. Outro fator atrelado à pandemia do 
COVID-19 que pode impactar negativamente a venda de unidades pela Companhia é a possível 
redução do emprego formal, que pode dificultar a aprovação de crédito para financiamentos 
imobiliários.  
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, ACIONISTAS VENDEDORES, COORDENADORES DA 
OFERTA, CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos 
junto à Companhia, aos Acionistas Vendedores e aos Coordenadores da Oferta, nos seguintes 
endereços: 

Companhia 
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 
Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia 

CEP 30140-040, Belo Horizonte, MG 
At.: Bruno Ganev Alonso 
Tel.: +55 (31)2537-8787 

Acionistas Vendedores 
Ávida Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 
Alameda Oscar Niemeyer, nº 888, apartamento 
902, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG 
At.: Daniel Rezende 
Tel.: (37) 99923-1231 
 
Eduarda de Campos Tolentino 
Rua Professora Luiza Dias Azevedo, nº 157, 
bairro Colina das Estrelas, Tatuí/SP 
Tel.: (31) 98452-2895 
 

JME Participações S.A. 
Rua Padre Marinho, nº 49, sala 1004, bairro 
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG 
At.: Rogério de Souza 
Tel.: (31) 98469-6374 
 
 
 

Coordenadores da Oferta 
Coordenador Líder  
Bank of America Merrill Lynch Banco 
Múltiplo S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Bruno Saraiva 
Tel.: (11) 2188-4000 
http://www.merrilllynch-brasil.com.br 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º 
andar (parte) 
CEP 04538-132, São Paulo, SP  
At.: Sr. Fernando Vita 
Tel.: +55 (11) 3513-6503 
https://www.ubs.com/br 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
Avenida Chedid Jafet, nº 75, 30º andar  
CEP 04551-010, São Paulo, SP  
At.: Sr. Vitor Saraiva  
Telefone: +55 (11) 4871-4277  
www.xpi.com.br 
 
 

Caixa Econômica Federal  
Avenida Paulista, nº 2.300, 14º andar  
CEP 01310-300, São Paulo, SP  
At.: João Paulo Vargas da Silveira  
Tel.: +55 (11) 3236-8232 
http://www.caixa.gov.br 
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Consultores Legais 
Locais da Companhia 

Consultores Legais 
Externos da Companhia 

Stocche Forbes Advogados  
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 10º andar  
CEP 04538-132, São Paulo, SP  
At.: Sr. Marcos Canecchio Ribeiro 
Tel.: +55 (11) 3755-5400 
https://stoccheforbes.com.br/ 

Simpson Thacher & Bartlett LLP 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 12º andar 
CEP 04538-011, São Paulo, SP  
At.: Sr. Grenfel S. Calheiros 
Tel.: +55 (11) 3546-1000 
https://www.stblaw.com/ 

Consultores Legais Locais dos 
Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Externos dos 
Coordenadores da Oferta 

Barbosa Müssnich Aragão – Advogados 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Camila Goldberg / Conrado de Castro 
Stievani 
Tel.: +55 (11) 2179-4600 
www.bmalaw.com.br 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311,  
7º andar 
CEP 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Mathias von Bernuth 
Tel.: +55 (11) 3708-1820 
www.skadden.com 

Auditores Independentes da Companhia
Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e para os exercícios sociais findos em 

31 de dezembro de 2019 e 2018 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 
Rua Antônio de Albuquerque, 156 – 11º andar 

CEP 30112-010, Belo Horizonte, MG 
At.: Rogério Xavier Magalhães 

Tel.: +55 (31) 3232-2100 
https://www.ey.com/pt_br 

 
Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 

Moore News Auditores Independentes 
Rua Pernambuco, 554, 11º andar 

CEP 30130-156, Belo Horizonte, MG 
At.: Adelmo de Oliveira 

Tel.: +55 (31) 3284-8955 

Declaração de Veracidade das Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de 
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se 
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 199. 
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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 da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” 
nas páginas 19 e 77, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4.1 Fatores de Risco” do 
nosso Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – 
ITR e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das 
atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.  

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

Ações Adicionais Montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, 
correspondentes a até 20% da quantidade de Ações da Oferta 
Base (sem considerar as Ações Suplementares), das quais até [•] 
ações ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas 
Vendedores, na proporção indicada na página 42 deste Prospecto 
Preliminar, que poderá ser acrescido à Oferta nos termos do artigo 
14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, nas mesmas condições e 
pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base. 

Ações da Oferta Base Ações da Oferta Primária em conjunto com as Ações da Oferta 
Secundária. 

Ações da Oferta Primária [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nomial, a 
serem emitidas pela Companhia, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta Primária. 

Ações da Oferta Secundária [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, objeto da Oferta Secundária. 

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

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de 
emissão da Companhia em circulação no mercado. Após a realização 
da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 
aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no 
mercado. Considerando a colocação das Ações Adicionais e das 
Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 
aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no 
mercado. Para mais informações, veja seção “Informações sobre a 
Oferta – Composição do Capital Social” na página 37 deste 
Prospecto. 
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Ações Suplementares Montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, 
correspondentes a até 15% da quantidade de Ações da Oferta 
Base, das quais até [•] ações ordinárias detidas e a serem 
alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na 
página 42 deste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e 
pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme opção a 
ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente 
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais 
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de 
estabilização do preço das Ações. Conforme disposto no Contrato 
de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de 
garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da 
Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período 
de até trinta dias contados 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 ou 
Bank of America  

O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.,, agente 
autorizado a realizar operações de estabilização de preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro, 
nos termos do Contrato de Estabilização. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

O BofA Securities Inc., o UBS Securities LLC, e a XP Investments 
US, LLC, considerados em conjunto. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado 
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis 
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de 
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400, 
disponibilizado nos endereços indicados na seção 
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61 
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52 
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços 
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página 61 deste Prospecto, informando acerca do início 
do Prazo de Distribuição. 

Anúncio de Retificação Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no 
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada 
divergência relevante entre as informações constantes neste 
Prospecto Preliminar e neste Prospecto Definitivo, que altere 
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua 
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados 
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na 
página 61 deste Prospecto. 
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Aprovações Societárias A submissão do registro de companhia aberta categoria “A”, bem 
como a realização da Oferta Primária, mediante aumento de 
capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado 
previsto no 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 e a delegação à diretoria da Companhia 
para praticar todos os atos necessários para a realização da 
Oferta foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 31 de julho de 2020, cuja ata foi 
arquivada perante a JUCEMG sob o nº 7956051 e será publicada 
no DOEMG e no Jornal Estado de Minas, e na Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de 
julho de 2020, cuja ata foi arquivada perante a JUCEMG sob o nº 
7967070 e será publicada no DOEMG e no Jornal Estado de 
Minas. 

Exceto pela Assembleia Geral da Ávida, realizada em 03 de 
agosto de 2020, cuja ata foi devidamente registrada na JUCEMG e 
publicada no Jornal Estado de Minas, que aprovou a participação 
na Oferta Secundária de Ações da Companhia, nãoserá 
necessária qualquer aprovação societária em relação aos demais 
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e 
na fixação do Preço por Ação. 

Atividade de Estabilização O Agente Estabilizador 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, 
dentro de 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 será 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 divulgação do Anúncio de Início.  

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador 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 poderá escolher livremente as datas em que 
realizará as operações de compra e venda das ações ordinárias 
de emissão da Companhia no âmbito das atividades de 
estabilização, não estando obrigado 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 divulgado em [•], a ser novamente divulgado em [•], com a 
identificação das Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta 
e 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 “Disponibilização de Avisos e 
Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto. 

Caixa Caixa Econômica Federal. 
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Capital Social Em [•], o capital social da Companhia é de R$[•], totalmente 
subscrito e integralizado, representado por [•] ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Contrato de Colocação Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação 
e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de 
Distribuição de Ações Ordinárias da BRZ Empreendimentos e 
Construções S.A., celebrado pela Companhia, pelos Acionistas 
Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta e pela B3, na 
qualidade de interveniente anuente. 

Contrato de Colocação 
Internacional 

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

Contrato de Empréstimo Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações 
Ordinárias de Emissão da BRZ Empreendimentos e Construções 
S.A., celebrado entre [•], o Agente Estabilizador, na qualidade de 
tomador.  

Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A., celebrado entre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores, o Agente Estabilizador 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 no mercado brasileiro pelo 
Agente Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e 
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, 
da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.  

Contrato de Participação no 
Novo Mercado 

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança 
Corporativa celebrado entre a Companhia[, os Acionistas 
Controladores] e a B3, o qual entrará em vigor na data de 
divulgação do Anúncio de Início. 

Contrato de Prestação de 
Serviços 

Contrato de prestação de serviços celebrado, nesta data, entre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3. 

Coordenador Líder ou Bank 
of America 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

Coordenadores da Oferta O Coordenador Líder, a UBS, a XP, e a Caixa considerados em 
conjunto. 

Cronograma Estimado da 
Oferta 

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado 
da Oferta” na página 45 deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base 
que deverá ser realizada dentro do prazo de até dois dias úteis, 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, com a 
entrega das Ações da Oferta Base aos respectivos investidores. 
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Data de Liquidação das 
Ações Suplementares 

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares, 
que ocorrerá no prazo de até dois dias úteis contado da(s) 
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações 
Suplementares. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão 
destinados para (i) investimento em novos projetos, (ii) 
antecipação estratégica de permutas com donos de terrenos, (iii) 
redução do endividamento da Companhia para adequação da sua 
estrutura de capital, (iv) investimentos em tecnologia e (v) 
incremento da posição de caixa e reforço da liquidez. 

Não receberemos qualquer recurso decorrente da Oferta 
Secundária. Para mais informações, ver seção “Destinação dos 
Recursos” na página 84 deste Prospecto. 

Direitos, Vantagens e 
Restrições das Ações 

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, 
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de emissão 
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na 
Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da 
página 57 deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de 
Referência a, a partir da página 829 deste Prospecto. 

Distribuição Parcial Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso 
não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade das 
Ações da Oferta Base 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, no prazo máximo de três dias úteis, 
contados da data de disponibilização do comunicado de cancelamento 
da Oferta 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. Para mais informações, veja 
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na 
medida que não será admitida a distribuição parcial no âmbito da 
Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja 
investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a 
totalidade das Ações da Oferta Base”, na página 81 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% (vinte por cento) do 
preço inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que 
seja o resultado da aplicação de 20% (vinte por cento) sob o valor 
máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta 
aplicação de 20% (vinte por cento) deverá ser descontado do valor 
mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do parágrafo 1º, artigo 4º 
do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular 
CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá 
desistir do seu Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por Ação 
em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência dos 
Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade 
da Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta”, na 
página 80 deste Prospecto. 

Faixa Indicativa A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste 
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação 
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo dessa faixa indicativa. 

Fatores de Risco Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à 
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada 
da decisão de investimento, os investidores devem ler as 
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco 
da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações”, a partir das páginas 19 e 77 deste Prospecto, 
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no 
item “4.1 Fatores de Risco” do Formulário de Referência para 
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de 
investir nas Ações. 

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/liquidar as Ações da 
Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido 
subscritas/adquiridas, 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 concedido 
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. 
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Caso as Ações da Oferta Base [(considerando as Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)]objeto 
de Garantia Firme de Liquidação efetivamente 
subscritas/adquiridas 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/adquirirá, 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 (ii) o número de Ações [(considerando as Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)] objeto 
da Garantia Firme de Liquidação efetivamente 
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por 
investidores 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 não estarão sujeitas a tais limites. 

Inadequação da Oferta O investimento nas Ações representa um investimento de risco, 
pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores 
que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à 
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao 
ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e 
no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente 
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O 
investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores 
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de 
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de 
investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com 
relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da 
Oferta, inadequado. Os investidores devem ler atentamente as 
seções deste Prospecto e do Formulário de Referência que tratam 
sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”. 

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

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em 
conjunto. 

Instrumentos de Lock-up Acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da 
Companhia assinados pela Companhia, pelos membros de seu 
Conselho de Administração, pela sua Diretoria e pelos Acionistas 
Vendedores.  

Investidores Estrangeiros Os Investidores Estrangeiros contemplam (i) nos Estados Unidos da 
América, 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 da América ou Brasil, investidores que sejam considerados 
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos 
de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do 
Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a 
legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em 
ambos os casos, que invistam no Brasil em conformidade com os 
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco 
Central e/ou e pela CVM.  

Investidores Institucionais  Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em 
qualquer caso, que formalizem ordens de investimento em valor 
superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (inexistindo, para 
estes, valor máximo de investimento), além de fundos de 
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, 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, 
em todos os casos, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil 
(inexistindo, para estes, valor mínimo ou máximo de investimento), 
nos termos da Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes, 
domiciliados ou com sede no Brasil, bem como os Investidores 
Estrangeiros 

Investidores Não 
Institucionais 

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos 
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, 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, 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, nos termos 
da Instrução da CVM 539. 

Negociação na B3 As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser 
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à 
divulgação do Anúncio de Início sob o código “[•]”. 
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Oferta A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em 
conjunto. 

Oferta de Varejo Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, destinada 
exclusivamente aos Investidores Não Institucionais que tenham 
realizado Pedido de Reserva, observado o montante de, no 
mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento) 
do total das Ações (considerando as Ações Suplementares e as 
Ações Adicionais), a ser destinado prioritariamente à colocação 
pública junto a tais investidores, a critério dos Coordenadores da 
Oferta e de acordo com a demanda verificada por meio do 
recebimento dos Pedidos de Reserva. 

Oferta Institucional Distribuição pública de Ações remanescentes após o atendimento 
dos Pedidos de Reserva, no âmbito da Oferta, destinada 
exclusivamente aos Investidores Institucionais. 

Oferta Primária A distribuição pública primária de, inicialmente, [•] Ações, realizada 
no Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade 
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições 
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações 
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação 
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil 
em conformidade com os mecanismos de investimento 
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM. 

Oferta Secundária A distribuição pública secundária de, inicialmente, [•] Ações de 
titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada no Brasil em 
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a 
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes 
da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior, a 
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para 
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade 
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, 
pelo Banco Central e/ou pela CVM. 

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

Opção de Ações 
Suplementares 

Opção outorgada no Contrato de Colocação pelos Acionistas 
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da 
Instrução CVM 400, para colocação das Ações Suplementares, 
nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Base, 
destinadas, exclusivamente, para a prestação de serviços de 
estabilização do preço das Ações pelo Agente Estabilizador.  

Pedido de Reserva Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para solicitação 
de reserva antecipada de Ações no âmbito da Oferta de Varejo, 
firmado por Investidores Não Institucionais e por Investidores Não 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas com uma única 
Instituição Consorciada durante o Período de Reserva da Oferta 
de Varejo ou durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo 
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso. 
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Período de Colocação Prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data de 
divulgação do Anúncio de Início, que se iniciará em [•] e se 
encerrará em [•], para efetuar a colocação das Ações. 

Período de Reserva Período compreendido entre [•], inclusive, e [•], inclusive, para 
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•], inclusive, e [•], inclusive, data esta 
que antecedeu em pelo menos sete dias úteis a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido 
de Reserva pelos Investidores Não Institucionais que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas. 

Pessoas Vinculadas Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 
e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505: (i) controladores 
pessoa física ou jurídica e/ou administradores da Companhia e/ou dos 
Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem 
como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores pessoa física 
ou jurídica e/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 
atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, 
pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de 
Colocação Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges ou companheiros, 
ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2° grau das pessoas 
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de 
investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, 
salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

Prazo de Distribuição Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até seis 
meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início, 
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data 
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 
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Preço por Ação No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado 
na Faixa Indicativa. O preço de subscrição ou aquisição, conforme o 
caso, por Ação, será fixado após a realização 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 junta 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/adquiridas 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, 
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo 
de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda 
superior em 1/3 à quantidade de Ações da Oferta Base, não será 
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações 
junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 
sendo as respectivas ordens de investimento realizadas por 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por 
Investidores Não Institucionais no Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas não serão cancelados. 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 
resultar em redução da liquidez das ações de emissão da 
Companhia no mercado Secundário. Para mais informações, veja 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
participação de Investidores Institucionais que sejam consideradas 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 80 
deste Prospecto.  
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A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 
400 não se aplica às instituições financeiras contratadas como 
formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do 
referido artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas 
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção 
(hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, 
tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como 
referência são permitidas 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, desde que tais terceiros não sejam 
Pessoas Vinculadas. 

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A., incluindo o Formulário de 
Referência a ele anexo.  

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A., incluindo o Formulário de 
Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 400 e do 
Código ANBIMA, e quaisquer complementos, suplementos ou 
erratas ao mesmo. 

Prospectos  Este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, considerados 
em conjunto. 

Público Alvo da Oferta Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais, 
quando considerados em conjunto. 

Registro da Oferta Os pedidos de registro da Oferta foram protocolados pela 
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder 
perante a CVM em 18 de agosto de 2020, estando a presente 
Oferta sujeita a prévio registro na CVM. 

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na 
seção “Informações Adicionais” na página 59 deste Prospecto.  
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Restrição à Venda de Ações 
(Lock-up) 

A Companhia, os membros de seu conselho de administração, 
membros da sua diretoria e os Acionistas Vendedores se 
comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os 
Agentes de Colocação Internacional, a celebrar Instrumentos de 
Lock-up, 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 cento e oitenta 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, ressalvadas 
as Ações Suplementares.5 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação 
das Ações.  

UBS UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 
S.A. 

Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva 

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, nos termos 
da Instrução da CVM 539, aplicável aos Investidores Não 
Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. 

Valor Total da Oferta da 
Oferta Base 

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

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

 

 
5 A ser ajustado com base no PFA 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do capital social 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$[•], totalmente subscrito e 
parcialmente integralizado, representado por [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal.6 

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$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), por deliberação do Conselho de Administração, que 
fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais 
condições de subscrição de tais ações 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. 

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em 
circulação no mercado. 

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ações ordinárias ................................................. [•] [•] [•] [•] 

Total .................................................................... [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, 
estima-se que, aproximadamente, [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas 
de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. 

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares 
e sem considerar as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ações ordinárias ................................................. [•] [•] [•] [•] 

Total .................................................................... [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Suplementares, mas sem 
considerar a colocação das Ações Adicionais, estima-se que, aproximadamente, [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. 

 
6 Favor preencher 
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações 
Suplementares e considerando as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ações ordinárias ................................................. [•] [•] [•] [•] 

Total .................................................................... [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar 
a colocação das Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia, representativas de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão 
em circulação no mercado. 

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares 
e as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

Ações ordinárias ................................................. [•] [•] [•] [•] 

Total .................................................................... [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões e despesas. 

Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações 
Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, 
representativas de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. 

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas 
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos 
membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta. 

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais: 

Antes da Oferta Após a Oferta 
Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

[acionistas] ...................................................................... [•] [•] [•] [•]
Administradores .............................................................. [•] [•] [•] [•] 
Ações em tesouraria ....................................................... [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação ...................................................... [•] [•] [•] [•] 

Total ................................................................................ [•] [•] [•] 100,00 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social, 
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 807 deste Prospecto. 
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares 
e sem considerar as Ações Adicionais: 

Antes da Oferta Após a Oferta 
Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

[acionistas] ...................................................................... [•] [•] [•] [•] 
Administradores .............................................................. [•] [•] [•] [•]
Ações em tesouraria ....................................................... [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação ...................................................... [•] [•] [•] [•] 

Total ................................................................................ [•] [•] [•] 100,00 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social, 
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 807 deste Prospecto. 

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações 
Suplementares e considerando as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
 Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
[acionistas] ...................................................................... [•] [•] [•] [•]
Administradores .............................................................. [•] [•] [•] [•] 
Ações em tesouraria ....................................................... [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação ...................................................... [•] [•] [•] [•] 

Total ................................................................................ [•] [•] [•] 100,00 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social, 
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 807 deste Prospecto. 

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares 
e as Ações Adicionais: 

Antes da Oferta Após a Oferta 
Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

[acionistas] ...................................................................... [•] [•] [•] [•] 
Administradores .............................................................. [•] [•] [•] [•]
Ações em tesouraria ....................................................... [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação ...................................................... [•] [•] [•] [•] 

Total ................................................................................ [•] [•] [•] 100,00 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social, 
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 807 deste Prospecto. 

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e 
recursos líquidos 

Segue abaixo identificação dos Acionistas Vendedores: 

(i) Ávida Participações e Empreendimentos S.A.  

(ii) JME Participações S.A.  

(iii) Eduarda de Campos Tolentino  

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de 
Referência, na página 807 deste Prospecto. 
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Características Gerais da Oferta 

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, [•] novas ações ordinárias de 
emissão da Companhia; e (ii) secundária de, inicialmente, [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, com 
o Regulamento do Novo Mercado, e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos 
Coordenadores da Oferta. 

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, junto a 
Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de 
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, 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, a quantidade de Ações da Oferta Base (sem considerar as Ações Suplementares) 
poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os 
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem por 
eles alienadas, na proporção indicada neste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo 
preço das Ações da Oferta Base. 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base (sem 
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em até [•] Ações, sendo [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia e [•] ações ordinárias de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações da Oferta Base, conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores e 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. 
Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de 
garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o 
direito, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 
trinta dias contados 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. 

As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão 
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação. 
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação 
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no 
Brasil, em reais, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais. 

A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos 
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em 
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não 
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons, 
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção 
de registro do Securities Act. 
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Aprovações societárias 

A submissão do registro de companhia aberta categoria “A”, bem como a realização da Oferta 
Primária, mediante aumento de capital da Companhia, 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 e a delegação à diretoria da Companhia para praticar todos os atos 
necessários para a realização da Oferta foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 31 de julho de 2020, cuja ata foi registrada perante a JUCEMG sob o 
nº 7956051 e será publicada no DOEMG e no Jornal Estado de Minas, e na Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia, realizada em 31 de julho de 2020, cuja ata foi arquivada perante 
a JUCEMG sob o nº 7967070 e será publicada no DOEMG e no Jornal Estado de Minas. 

A fixação e justificativa do preço de emissão das Ações, e por extensão, do Preço por Ação e a 
aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia, serão aprovados em 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será 
devidamente registrada na JUCEMG e publicada no Jornal Estado de Minas na data de 
disponibilização do Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil subsequente. 

Exceto pela Assembleia Geral da Ávida Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., 
realizada em 03 de agosto de 2020, cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e 
publicada no Jornal Estado de Minas, que aprovou a participação na Oferta Secundária de 
Ações da Companhia, não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos 
demais Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e 
na fixação do Preço por Ação.  

Preço por Ação 

No contexto da Oferta, 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 as condições de 
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor 
Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu 
Pedido de Reserva. 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de 
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da 
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação 
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto 
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 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 justificável, na medida em que 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. 
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[Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
(conforme abaixo definido) no Procedimento de Bookbuilding em até [•]% da quantidade de Ações 
da Oferta Base (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar)7. Nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 
1/3 à quantidade de Ações da Oferta Base (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.]  

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Após a realização da Oferta (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações 
Suplementares da Oferta), um montante de até [•] Ações de emissão da Companhia, 
representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no 
mercado. Considerando a colocação das Ações Suplementares da Oferta, um montante de até [•] 
Ações de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção “Informações Sobre a 
Oferta – Composição do Capital Social”, na página 37 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 e pelos Acionistas Vendedores aos Coordenadores da 
Oferta, bem como dos recursos líquidos oriundos da Oferta. 

Presumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)  (R$)

Companhia ....................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•]
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•] 

Total ..............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa. 

(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Presumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)  (R$)

Companhia ....................................  [•] [•] [•] [•] [•]
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•] 

Total ..............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa. 

(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

 
7 Favor confirmar se será aceita a participação de pessoas vinculadas no bookbuilding. 
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações 
Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)   (R$) 

Companhia ....................................  [•] [•] [•] [•] [•]
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•]
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•] 

Total ..............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa. 

(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações 
Suplementares e considerando as Ações Adicionais: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
  (R$)  (R$)

Companhia ....................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•]
[•] ...................................................  [•] [•] [•] [•] [•] 

Total ..............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa. 

(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Custos de Distribuição 

As taxas de registro da CVM relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados, 
consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente suportadas pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores. As comissões, impostos, taxas e outras retenções 
sobre comissões serão pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas 
Vendedores na proporção das Ações ofertadas por cada um deles. 
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, presumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta Base: 

Custos Valor(1) 

% em Relação 
ao Valor Total 

da Oferta(5) 
Valor por 

Ação 

% em Relação 
ao Preço  

por Ação(1) 
 (R$) (R$) 

Comissão de Coordenação ............................................... [•] [•] [•] [•]
Comissão de Garantia Firme ............................................ [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Colocação ................................................... [•] [•] [•] [•]
Remuneração de Incentivo(2) ............................................ [•] [•] [•] [•] 
Total de Comissões ........................................................ [•] [•] [•] [•] 
Impostos, Taxas e Outras Retenções ............................... [•] [•] [•] [•]
Taxa de Registro na CVM ................................................. [•] [•] [•] [•] 
Despesas com Auditores .................................................. [•] [•] [•] [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ........................................... [•] [•] [•] [•]
Taxa de Registro da B3 .................................................... [•] [•] [•] [•] 
Despesas com Advogados(3) ............................................. [•] [•] [•] [•]
Outras despesas da Oferta(4)(5) ......................................... [•] [•] [•] [•] 
Total de Despesas(6) ........................................................ [•] [•] [•] [•] 
Total de Comissões e Despesas ................................... [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação 
estará situado entre R$[•] E R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

(2) A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos 
Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores, utilizando como parâmetro 
critérios de ordem subjetiva, tais como a sua percepção acerca da atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão 
da oferta. 

(3) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito 
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos. 

(4) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(5) Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros. 
(6) Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares. 

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores 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. 

Instituições Participantes da Oferta 

As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da 
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações. 

Público Alvo 

O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais. 
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Cronograma Estimado da Oferta 

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais 
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta: 

# Eventos Data(1) 
1. Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM [•]/[•]/[•] 

2. 
Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições 

Consorciadas) 
Disponibilização deste Prospecto Preliminar

[•]/[•]/[•] 

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

[•]/[•]/[•] 

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 

[•]/[•]/[•] 

5. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•]/[•]/[•] 
6. Encerramento do Período de Reserva [•]/[•]/[•] 

7. 

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

[•]/[•]/[•] 

8. 
Concessão dos registros da Oferta pela CVM 
Disponibilização do Anúncio de Início 
Disponibilização deste Prospecto Definitivo 

[•]/[•]/[•] 

9. Início de negociação das Ações no Novo Mercado 
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•]/[•]/[•] 

10. Data de Liquidação [•]/[•]/[•] 
11. Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares [•]/[•]/[•] 
12. Data limite para a liquidação de Ações Suplementares [•]/[•]/[•] 
13. Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento [•]/[•]/[•] 

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

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para 
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do 
Prazo de Distribuição. 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações 
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data deste 
Prospecto e a data em que for determinado o Preço por Ação. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão 
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de 
computadores da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta, das 
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de 
Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, 
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 46, 53 e 59 deste 
Prospecto. 
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Procedimento da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas 
distintas, quais sejam, (i) uma oferta destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma oferta 
destinada a Investidores Institucionais, 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 anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores, 
elaborarão plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução 
CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão 
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e 
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes 
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da 
Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta 
assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento 
justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade com a Instrução CVM 539; e (iii) o 
recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos 
para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos 
Coordenadores da Oferta. 

O público alvo da Oferta consiste em: 

(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3, nos 
termos da regulamentação em vigor, 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, observados, para esses investidores, em 
qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o 
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, (um milhão de reais) nos termos 
da Instrução CVM 539; e 

(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, nos termos 
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, que formalizem ordens de investimento em valor 
superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (inexistindo, para estes, valor máximo de 
investimento), além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras 
de recursos de terceiros registradas na CVM, 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, em todos os casos, residentes e domiciliados ou com 
sede no Brasil (inexistindo, para estes, valor mínimo ou máximo de investimento), nos termos 
da Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, 
bem como os Investidores Estrangeiros. 
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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 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os 
investidores que sejam (i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores da 
Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como 
seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; 
(ii) controladores pessoa física ou jurídica e/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 
atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles 
vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges ou companheiros, 
ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) 
acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas 
Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência são permitidas 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, desde que tais terceiros não 
sejam Pessoas Vinculadas. 

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda 
para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações da Oferta Base por parte dos 
Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais 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 
Investidos Não Institucionais serão devolvidos, no prazo máximo de três dias úteis 
contados da data da disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta 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. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações – Na medida que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é 
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes 
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações objeto da Oferta Base”, na 
página 81 deste Prospecto. 

Contratação de Formador de Mercado 

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram 
à Companhia e ao Acionista Vendedor a contratação de instituição para desenvolver atividades de 
formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, no 
entanto, não houve contratação de formador de mercado.  
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Oferta de Varejo 

A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que 
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o Pedido de Reserva no âmbito da Oferta 
de Varejo junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva da Oferta 
de Varejo. 

Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar 
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em 
data que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados, em caso de excesso de demanda 
superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400. Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva 
para Pessoas Vinculadas cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior em 1/3 
(um terço) à quantidade de Ações da Oferta Base. 

No contexto da Oferta de Varejo e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária previsto 
no Regulamento do Novo Mercado, caso haja demanda e a critério dos Coordenadores da Oferta, 
o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento), e, no máximo, 20% (vinte por cento) do total das 
Ações (considerando as Ações Suplementares [e as Ações Adicionais]) será destinado, 
prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado 
Pedido de Reserva. 

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, 
conforme disposto no item (h) abaixo. 

Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Investidores Não Institucionais de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), e nas seções “Suspensão, 
modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir 
das páginas 53 e 56, respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de 
Reserva, de acordo com as seguintes condições: 

(a) os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta de Varejo deverão 
realizar reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o 
preenchimento do Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, durante o Período 
de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, 
em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; 

(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, 
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, 
sob pena de, não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva 
Instituição Consorciada. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um 
terço) à quantidade de Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação, pelas 
Instituições Consorciadas, de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados 
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; 
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(c) cada Investidor Não Institucional poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como 
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme 
previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior 
confirmação. Caso o Investidor Não Institucional estipule um preço máximo por Ação no 
Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, seu Pedido de Reserva será automaticamente 
cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os eventuais valores eventualmente 
depositados integralmente devolvidos, no prazo máximo de três dias úteis contados da data do 
cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, 
juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, 
caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos 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; 

(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser adquirida e 
o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão informados a cada 
Investidor Não Institucional, pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo 
Pedido de Reserva, até as 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de 
disponibilização do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico 
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sendo 
o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva, ressalvada a possibilidade de rateio 
prevista na alínea (h) abaixo; 

(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado na 
alínea acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de 
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:30 
horas da Data de Liquidação (conforme abaixo definido). Não havendo pagamento pontual, a 
Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a 
liquidação por parte do Investidor Não Institucional, e o Pedido de Reserva será 
automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva 
tenha sido realizado; 

(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada 
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato de 
Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (e) acima, a cada Investidor Não 
Institucional, o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento 
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvada a possibilidade de 
desistência prevista na seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da 
Oferta”, a partir da página 53 deste Prospecto, as possibilidades de cancelamento previstas 
nos itens (b), (c), (e) e na seção e “Violação e Normas de Conduta”, a partir da página 56 deste 
Prospecto, e a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relação resulte em 
fração de Ação, o valor do investimento não considerará a referida fração; 

(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja 
igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não haverá rateio, 
sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas 
reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais, destinadas a 
Investidores Institucionais; e 
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(h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja 
superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será realizado rateio das Ações 
da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas a Investidores 
Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o valor 
individual de cada Pedido de Reserva e a quantidade total das Ações destinadas à Oferta de 
Varejo, desconsiderando-se as frações de Ações, até o limite de R$3.000,00 por Investidor 
Não Institucional, e (ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será 
efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas a Investidores Não Institucionais 
remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o valor individual 
de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Ações. Opcionalmente, a 
critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não 
Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não 
Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento 
parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item. 

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a 
seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”, a partir da página 
53 deste Prospecto. 

Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição/aquisição das Ações mediante o 
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de 
acordo com o procedimento aqui descrito. 

As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores 
Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não 
Institucional. 

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos 
de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido 
de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações 
constantes, deste Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente as seções 
“Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 19 e 77, respectivamente, bem como 
o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição 
Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a 
manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do 
Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência 
para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição 
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do 
cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais 
adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada 
de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade 
de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. 

Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos 
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais. 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes 
serão destinadas à colocação pública 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, inexistindo valores mínimo e máximo de 
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo 
os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de 
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução 
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, 
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas 
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, 
levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 
33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta 
Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com 
diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a 
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. 

Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de 
Início, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos 
Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone, 
a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações 
alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente 
nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação 
multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no 
Contrato de Colocação. 

A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante preenchimento de boletim de 
subscrição/contrato de compra e venda de ações, cujos modelos finais foram previamente 
apresentados à CVM e que informam o Investidor Institucional sobre o procedimento para a 
entrega das Ações. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes 
de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente 
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em 
moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373, e na 
Instrução da CVM 560ou na Lei 4.131. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite 
máximo de 20% das Ações da Oferta Base. 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 da Oferta 
Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento 
realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente 
canceladas. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência são permitidas 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, desde que tais terceiros não 
sejam Pessoas Vinculadas. 

A participação dos 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 reduzir a liquidez das 
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores 
Institucionais que sejam consideradas 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 resultar na redução da liquidez 
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 80 deste 
Prospecto Preliminar. 
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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 [•], 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 [•], em conformidade com o artigo 
18 e 29 da Instrução CVM 400. 

As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 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 até o último dia do Período de Colocação, exceto com 
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser 
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de 
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 divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em 
conformidade com o parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu 
resultado serão anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, 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, pelos Acionistas Vendedores e pelos 
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do 
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de 
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por 
meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e 
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3. 

Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção 
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 55 deste Prospecto. 

Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração 
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de 
colocação das Ações no exterior. 

O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o 
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos 
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução 
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais 
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura 
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores, Acionistas 
Vendedores e atuais Acionistas Controladores, dentre outras providências necessárias. 

De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a 
Companhia e os Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da 
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas 
contingências. 
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O Contrato de Colocação Internacional nos obriga, bem como obriga os Acionistas Vendedores, 
a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no 
exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O 
Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância 
de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, 
poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos 
indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra os 
Acionistas Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados 
Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados 
Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a 
Companhia 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”, na página 81 
deste Prospecto. 

O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na 
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto. 

Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta 

Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto 
Preliminar e no 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; e (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução 
CVM 400, e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do preço 
inicialmente indicado considerando um preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante da 
aplicação de 20% (vinte por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos 
termos do parágrafo 1º, artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular 
CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de 
Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito. 

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente 
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das 
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, 
constantes na seção “Informações Adicionais” a partir da página 59 deste Prospecto, mesmos 
meios utilizados para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 
27 da Instrução CVM 400. 
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução 
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, 
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da 
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem 
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha 
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio 
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de 
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal 
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não 
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito 
da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu 
Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente 
à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo 
Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da 
suspensão ou modificação da Oferta. Nos casos acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores e 
os Coordenadores da Oferta não serão responsáveis por eventuais perdas e danos incorridos 
pelos investidores. 

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. 

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de 
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos, no prazo 
máximo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva 
sem 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. 

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, 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. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os 
valores depositados serão devolvidos, no prazo máximo de três dias úteis contados do 
recebimento pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos sem 
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. 
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos 
das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de 
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, 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 dos registros 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 da Oferta Base e das Ações Adicionais (sem considerar as Ações 
Suplementares) em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, 
prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na 
proporção e até os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato 
de Colocação: 

Coordenador da Oferta Quantidade Percentual (%) 
Coordenador Líder ....................................................................................... [•] [•] 
UBS .............................................................................................................. [•] [•] 
XP ................................................................................................................ [•] [•] 
Caixa ............................................................................................................ [•] [•] 

Total ............................................................................................................. [•] [•] 

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os 
Coordenadores da Oferta. 

A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos 
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar 
as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido subscritas/adquiridas, 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 forem concedidos os registros 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 da Oferta Base (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
Suplementares) objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas 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/adquirirá, 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 (ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas 
e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores 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 não estarão sujeitas a 
tais limites. 
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Estabilização de Preço das Ações 

O Agente Estabilizador 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, 
dentro de 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 será 
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 divulgação do Anúncio 
de Início. 

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador 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 poderá 
escolher livremente as datas em que realizará as operações de compra e venda das Ações no 
âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigado 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 divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados 
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 59 deste Prospecto. 

Violações das Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento pelas Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no 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 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 três dias úteis contados 
da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, 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 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 suas intenções de investimento, Pedidos de 
Reserva, boletins de subscrição e/ou contratos de compra e venda de ações cancelados por força 
do descredenciamento da Instituição Consorciada. 



 

57 

Direitos, vantagens e restrições das Ações 

As Ações 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:8 

(a) direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia; 

(b) participação nos aumentos de capital da Companhia realizados mediante capitalização de 
lucros ou reservas; 

(c) direito a participar do lucro distribuído a título de dividendo e/ou juros sobre capital próprio; 

(d) em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, direito ao reembolso do capital, calculado 
pela divisão do valor do capital social da Companhia pelo número total de ações emitidas, 
desconsideradas as ações em tesouraria; 

(e) em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, direito a participar do acervo 
remanescente e o reembolso de capital das ações ordinárias;  

(f) direito de inclusão em oferta pública de aquisição de ações decorrente de alienação de 
controle da Companhia, ao mesmo preço por ação e nas mesmas condições ofertadas ao 
acionista controlador alienante. 

(g) em cada exercício social, observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por 
Ações e nos termos do Estatuto Social da Companhia, direito ao dividendo mínimo obrigatório, 
na proporção de sua participação no capital social da Companhia não inferior a 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 
das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação 
da assembleia geral ou pelo Conselho de Administração; 

(h) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao 
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 

(i) direito de preferência na subscrição de novas ações, na proporção da sua participação no 
capital social da Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, da Lei das 
Sociedades por Ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades por 
Ações; 

(j) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições 
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es) alienante(s), 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 (tag along); 

(k) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição 
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em 
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do 
segmento de listagem do “Novo Mercado”, segmento especial de negociação de valores 
mobiliários da B3 (“Novo Mercado”), por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, 
apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com 
experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus 
administradores e/ou acionistas controladores; 

 
8 A ser confirmado 
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(l) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias de emissão da 
Companhia 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 do Formulário de Referência partir da página 829 deste Prospecto. 

Negociação das Ações na B3 

A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, 
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras 
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais 
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, condicionada à 
realização da Oferta. 

A Companhia e a B3 irão celebrar o Contrato de Participação no Novo Mercado, conforme disposto 
no artigo 5º do Regulamento do Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de disponibilização 
do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-
se resumidas no Formulário de Referência.  

Por meio do Contrato de Participação no Novo Mercado, a Companhia aderirá ao segmento 
especial do mercado de ações da B3 denominado Novo Mercado, regido pelo Regulamento do 
Novo Mercado, o qual estabelece regras de governança corporativa mais rigorosas que as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações. 

A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de 
emissão da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código “[•]”. 

Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma das Instituições 
Participantes da Oferta. 

Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, 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, os membros de seu Conselho de Administração, membros da sua diretoria e os Acionistas 
Vendedores] 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, ressalvadas as Ações Suplementares.9 

 
9 A ser ajustado com base no PFA. 
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações 
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais 
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de 
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, 
inclusive por seus Acionistas Controladores, após a conclusão da Oferta e o período de 
Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão 
da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a 
Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste 
Prospecto Preliminar. 

Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações 

A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e 
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A. 

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 nas Ações estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a 
Companhia 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 é um investimento em renda 
variável, não sendo, 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 as Ações ou, com relação à qual o investimento 
nas Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos 
Coordenadores da Oferta, inadequado. 

Condições a que a Oferta esteja submetida 

A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições 
de mercado. 

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 Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Ações” e “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das 
páginas 77 e 19, respectivamente, bem como a seção “4.1 Fatores de Risco” do Formulário 
de Referência 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 no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do 
Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura 
deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de 
investimento. 

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios 
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva 
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da 
Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM. 
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Companhia 

BRZ Empreendimentos e Construções S.A. 
Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia  
CEP 30140-040, Belo Horizonte, MG 
At.: Sr. Bruno Ganev Alonso 
Tel.: + 55 (31) 2537-8787  
https://brzempreendimentos.com/ (neste website, clicar em [•]) 

ACIONISTAS VENDEDORES  

Ávida Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.  
Alameda Oscar Niemeyer, nº 888, apartamento 902, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG 
At.: Maria da Conceição Pinheiro de Campos 
Tel.: (31) 3653-1382 

JME Participações S.A. 
Rua Padre Marinho, nº 49, sala 1004, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG 
At.: Maria da Conceição Pinheiro de Campos 
Tel.: (31) 3262-2014 

Eduarda de Campos Tolentino 
Rua Professora Luiza Dias Azevedo, nº 157, bairro Colina das Estrelas, Tatuí/SP 
Tel.: (31) 9.8452-2895 

Coordenadores da Oferta 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Bruno Saraiva 
Tel.: (11) 2188-4000  
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking 
Group” clicar no item “BRZ”) 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte) 
CEP 04538-132, São Paulo, SP  
At.: Sr. Fernando Vita  
Tel.: +55 (11) 3513-6503  
https://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, no item 
“Comunicações ao Mercado”, clicar no título do documento correspondente no subitem “BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A.")  

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
Avenida Chedid Jafet, nº 75, 30º andar,  
CEP 04551-010, São Paulo, SP  
At.: Sr. Vitor Saraiva  
Telefone: +55 (11) 4871-4277  
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em 
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 
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Caixa Econômica Federal  
Avenida Paulista, nº 2.300, 14º andar  
CEP 01310-300, São Paulo, SP  
At.: João Paulo Vargas da Silveira 
Tel.: +55 (11) 3236-8232  
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento, no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias 
da BRZ Empreendimentos e Construções S.A.”, clicar no título do documento correspondente. 

Instituições Consorciadas 

Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: 

(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio 
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 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 “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na tabela “Oferta Inicial (IPO)”, 
clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente a “BRZ Empreendimentos e 
Construções 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-paraemissores/ofertas-publicas/ – 
neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”. 

Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta  

O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO 
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE 
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E 
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, 
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA 
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das 
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios 
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta. 

Companhia 

BRZ Empreendimentos e Construções S.A. 
https://brzempreendimentos.com/ (neste website, [•]) 

Coordenadores da Oferta 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.  
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking 
Group” clicar no item “BRZ” e clicar em cada anúncio e aviso da oferta). 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A  
https://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, clicar no título do 
documento correspondente no subitem ‘‘BRZ Empreendimentos e Construções S.A.’’) 
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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 “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente). 

Caixa Econômica Federal  
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento, no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias 
da BRZ Empreendimentos e Construções S.A.”, clicar no título do documento correspondente. 

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 também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado 
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 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 em 
“Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de 
“Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em 
Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto 
Definitivo disponível); e (ii) B3 (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertaspublicas 
/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).  

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. 

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a 
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os 
investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e 
exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto 
Definitivo e do Formulário de Referência. 

LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS 
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO 
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 19 e 77 DESTE 
PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, 
À OFERTA E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO 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 os registros da Oferta foram 
requeridos junto à CVM em [•] de [•] de 2020. 
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS. 

Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como 
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas 
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, 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, já 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 Preliminar 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 subscrever ou 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 Coordenador Líder está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de 
aproximadamente 400 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda 
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos, 
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no 
mercado de capitais. 

A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Coordenador Líder resultou no que o Coordenador 
Líder acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais 
na negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco 
de investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na 
prestação de serviços de gestão de tesouraria. 

O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física, 
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de 
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua 
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 59 milhões de clientes a partir de 
suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 caixas eletrônicos e um sistema online que atende 
mais de 25 milhões de usuários ativos. 

O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores 
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a 
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do 
Coordenador Líder, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New 
York Stock Exchange. 

Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em 
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em 
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity, 
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic. 

UBS 

Sediado em Zurich na Suíça, o UBS conta com escritórios espalhados nos maiores centros 
financeiros globais onde emprega mais de 68.000 funcionários distribuídos em 32% Suíça, 31% 
Americas, 19% EMEA (excluindo Suíça) e 18% APAC. O sucesso do UBS baseia-se em seu 
modelo de negócio diversificado, composto pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, 
Personal & Corporate Banking e Asset Management. Esse modelo que vem sendo 
consistentemente reconhecido em todos seus segmentos. 

O UBS recebeu inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 
2017, pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano 
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative 

Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most 
Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank 
for Swiss Francs", “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong 
Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como 
parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global 
de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de 
Private Banking que foi reconhecida como "Best Global Private Bank" pela Euromoney em 2019. 
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A plataforma de Investment Bank destaca-se por sua eficiência e foco no cliente. O foco 
permanece nas areas de assessoria financeira, mercado de capitais, equities, moedas, juros e 
commodities. A divisão de Investment Bank atende nossos clientes corporativos, institucionais e de 
Wealth Management em todo o mundo. A plataforma integrada do UBS permite fortes sinergias 
entre as plataformas de Wealth Management, Personal e Corporate Banking e Asset Management 
tanto na execucação quanto na distribução de seus produtos. 

Com mais de US$2 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de relacionamento em mais de 50 
países, a divisão de Wealth Management se beneficia de significativa escala e da posição de 
liderança do UBS em todos os segmentos de clientes com alto patrimônio líquido.  

No Brasil e America Latina, além de uma forte atuação em fusões e aquisições, tendo participado 
em importantes transações como: a aquisição da Avon pela Natura&Co, a aquisição da The Body 
Shop pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e 
Cetip, aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza 
Cruz. O UBS desempenha também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em 
diversas ofertas públicas de ações na região entre 2012 e 2019, incluindo as ofertas da Telefônica, 
Terrafina, Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris, Grupo Financiero Inbursa, OHL México, Santander 
México, Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Azul Linheas Aereas, 
Grupo NotreDame Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobrás, IRB Brasil 
Resseguros, Afya, XP Inc., entre outros. 

A plataforma de Brasil também conta com a maior corretora do país em volume de transações na 
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019. 

XP 

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 oferecendo educação financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e 
ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu uma rápida expansão, com abertura nos 
anos seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 2009, a XP deu mais um 
passo e inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de supermercado 
financeiro, com uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única 
para o investidor. O modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity 
internacionais, validando a tese de investimento e permitindo ganhos de escala para seu 
crescimento.  

Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP 
Investments US, LLC, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, a XP adquiriu a 
Clear Corretora no Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos, 
segmentando suas três marcas para perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).  

Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e 
sempre mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP investe de forma relevante 
no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz necessário 
para que surjam novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim alternativas 
interessantes de investimento. A atuação da XP configurou um novo paradigma no mercado de 
investimentos brasileiro, consequentemente atraindo a atenção de grandes bancos e investidores. 
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária na companhia, de 49,9%, avaliando a 
XP em R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios. Em maio de 2020, o 
Grupo XP atingiu mais de 2.300.000 (dois milhões e trezentos mil) clientes ativos e mais de 5.900 
(cinco mil e novecentos) agentes autônomos e R$436 (quatrocentos e trinta e seis) bilhões de reais 
de ativos sob custódia. Em dezembro de 2019, a XP Inc realizou uma oferta inicial de ações na 
Nasdaq, sendo avaliada em mais de US$14 bilhões. 
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Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a 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, possui uma plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 
150 gestores; (ii) asset management, com R$37 (trinta e sete) 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; (iii) mercado de capitais, engloba um portfólio completo de serviços e 
soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.  

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 classifica-se entre as principais instituições na 
coordenação de operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como 
coordenador. Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP foi líder na emissão de Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de 
Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de 
participação sobre o volume total emitido. 

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; e coordenando as ofertas de 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 e no 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; no follow-on de Unidas no valor de R$1.837 milhões; 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$1.349 milhões; IPO da D1000 no valor de R$400 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. 

Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP, 
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e 
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. 
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Caixa  

A Caixa Econômica foi criada em 1861, sendo uma empresa 100% pública que atende não só os 
seus clientes bancários, mas todos os trabalhadores formais do Brasil, estes por meio do 
pagamento de FGTS, PIS e seguro-desemprego, beneficiários de programas sociais e apostadores 
das loterias. Possui a oitava marca mais valiosa do mercado segundo estudo da Brand Finance, 
realizado em parceria com a revista The Brander/IAM e publicado na edição anual das 100 marcas 
mais valiosas presentes no Brasil. Ao final de 2019, a Caixa Econômica tinha aproximadamente 
R$1,29 trilhão de ativos com uma base de 90 milhões de clientes por todo o país. A CAIXA 
assessora seus clientes bem como as empresas interessadas na captação de recursos por meio 
de operações de mercado de capitais, fazendo a coordenação, colocação e distribuição de ativos 
nos mercados de renda fixa e variável, como ações, debêntures, notas promissórias, Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento Imobiliários (FII), fusões e 
aquisições, operações de IPO e follow on.  

Nos últimos 5 anos a CAIXA atuou em 39 operações de renda fixa e variável, que totalizaram 
R$24,31 bilhões e R$27,29 bilhões, respectivamente, tendo participado da distribuição de 53 
fundos de investimento imobiliários e distribuído R$9,1 bilhões em CRI. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES 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 Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou 
sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o 
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro. 

A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder 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 Coordenador Líder 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 Coordenador Líder 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 
Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, 
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

O Coordenador Líder 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 Coordenador Líder 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 83 deste Prospecto. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado 
econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de 
emissão da Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder 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 
Coordenador Líder 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 Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro. 
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Relacionamento entre a Companhia e a UBS 

Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou 
sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a 
UBS e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro. 

A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar a UBS 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 UBS 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 UBS 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 UBS no 
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de 
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

A UBS 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 UBS 
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 83 deste Prospecto. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, a UBS e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pela UBS e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à UBS 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 UBS 
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 UBS ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.  

Relacionamento entre a Companhia e a XP 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a XP presta para a Companhia 
e/ou outras sociedades de seu conglomerado financeiro, serviços de conta no varejo. 
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A Companhia pode vir a contratar, no futuro, a XP e/ou sociedades de seu grupo econômico para a 
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as 
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pela XP e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à 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. 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 grupo econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e a Caixa 

Na data deste Prospecto, as sociedades que serão controladas pelos integrantes do grupo 
econômico da Companhia possuem relacionamento com a Caixa, conforme detalhado a seguir: 

• além das relações decorrentes da Oferta, a Caixa e/ou sociedades de seu conglomerado 
financeiro prestam para a Companhia serviços de conta corrente, cobrança bancária, 
pagamento a fornecedores. A volumetria mensal média dos serviços de pagamentos a 
fornecedores e cobrança bancária é de R$13.333.007,00 e folha de pagamento é de 
R$1.550.000,00 e os demais serviços aqui descritos não possuem rotativo predeterminado. 
Tais serviços não contam com juros remuneratórios e não possuem garantias. 

• adicionalmente a Caixa participa atualmente do financiamento de 25 (vinte e cinco) 
empreendimentos imobiliários do grupo econômico da Companhia, sendo que o saldo devedor 
constituído na data de 07 de junho de 2020 é de R$121.783.321,70, dentre os quais temos 16 
pertencentes ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV/FGTS) e 9 contratos com Origem 
de Recursos SBPE,  totalizando o montante de R$725.253.182.18, com as seguintes 
características: 

• 16 Contratos de Abertura de Crédito e de Mútuo para Construção de Empreendimento 
Imobiliário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, 
celebrados entre 02 de Abril de 2018 até 31 de Outubro de 2019, no montante de 
R$467.486.720,05, com a incidência de juros de 8,30% ao ano, acrescidos de atualização 
monetária apurada no período, com base nos índices de remuneração básica aplicada aos 
depósitos de poupança vigente na data de aniversário do contrato (TR). Cada contrato 
possui data de vencimento distinta, e todos contam com garantia hipotecária e fiança 
corporativa.   
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• 4 Contratos de Abertura de Crédito e de Mútuo para Construção de Empreendimento 
Imobiliário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE, celebrados entre 19 de Maio de 2020 e 22 
de Maio de 2020, no montante de R$103.032.583,33, com a incidência de juros de 7,75% 
ao ano, acrescidos de atualização monetária apurada no período, com base nos índices de 
remuneração básica aplicada aos depósitos de poupança vigente na data de aniversário 
do contrato (TR). Cada contrato possui data de vencimento distinta, e todos contam com 
garantia hipotecária, fiança corporativa e cessão fiduciária dos direitos creditórios na 
cobrança registrada Caixa.   

• 5 Contratos de Abertura de Crédito e de Mútuo para Construção de Empreendimento 
Imobiliário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE, celebrados entre 30 de Setembro de 2019 
e 26 de Junho de 2020, no montante de R$154.733.878,80, com a incidência de juros 
entre 7,75% e 10,74% ao ano, acrescidos de atualização monetária apurada no período, 
com base nos índices de remuneração básica aplicada aos depósitos de poupança vigente 
na data de aniversário do contrato (TR). Cada contrato possui data de vencimento distinta, 
e todos contam com garantia hipotecária e fiança corporativa.   

• 2 Cédulas de Crédito Bancárias emitidas em 13/06/2019 e 27/06/2019, no montante de 
R$4.794.000,00, com incidência de juros entre 0,36% ao mês, acrescidos de atualização 
monetária apurada no período, com base nos índices Certificados de Depósitos 
Interbancários vigente na data de aniversário do contrato (CDI) e 0,96 % ao mês. Os 
contratos possuem vencimento em 13/06/2021 e 27/06/2021 e contam com garantia de 
Cessão Fiduciária de Direitos creditórios e Fiança Corporativa. 

• A empresa possui contas correntes perante a Caixa com saldo médio mensal de 
R$23.174.983,49 em 16 de junho de 2020. 

Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A 
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço 
das ações ordinárias de emissão da Companhia.”, na página 83 deste Prospecto. Na data deste 
Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a 
Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento 
relevante com a Caixa e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos 
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a Caixa e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de 
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia e/ou sociedades controladas poderão vir a contratar, no futuro, a Caixa e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado 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 de 
nossas atividades. 

A Caixa, e/ou outras sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da 
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia contra o recebimento de 
taxas de juros fixas ou flutuantes (operações de total return swap). A Caixa e/ou sociedades de seu 
conglomerado econômico podem 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, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 
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A Caixa e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, a Caixa e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e 
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir 
obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador 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. 

Nos últimos 12 meses, a Caixa e/ou qualquer sociedade 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, (ii) operações relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias 
envolvendo o grupo econômico da Companhia. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, não há qualquer outra 
remuneração a ser paga pela Companhia a Caixa e/ou quaisquer sociedades de seu grupo 
econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 
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RELACIONAMENTO ENTRE O ACIONISTAS VENDEDORES E OS  
COORDENADORES DA OFERTA 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores 
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades 
de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem 
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em 
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de 
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou 
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado 
econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de 
emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo 
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores 
mobiliários dos Acionistas Vendedores. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores 
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a UBS 

Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores 
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a UBS e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, a UBS e/ou sociedades de seu grupo 
econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas 
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de 
fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de 
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, a UBS e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos 
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pela UBS e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à UBS e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação da UBS como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, 
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os 
Acionistas Vendedores e a UBS ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.  

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP 

Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores 
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, a XP e/ou sociedades de seu grupo 
econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas 
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de 
fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de 
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos 
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pela XP e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação da XP como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, 
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os 
Acionistas Vendedores e a XP ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a Caixa 

(i) Relacionamento entre a Caixa e a Eduarda 
 

Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, a Caixa e/ou 
sociedades de seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários a Eduarda, incluindo, 
entre outros, investimentos, cartão de crédito, produtos de seguridade e consultoria ou gestão 
financeira. 

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a Caixa e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de 
títulos e valores mobiliários de emissão da Eduarda.  

A Eduarda e sociedades controladas pela Eduarda poderão, no futuro, vir a contratar a Caixa e/ou 
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, 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 relacionadas com a Eduarda ou 
sociedades controladas pela Eduarda.  
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela Eduarda a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos 
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.  

A Eduarda declara, além das informações prestadas acima, que não há qualquer conflito de 
interesses referente à atuação da Caixa como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Eduarda 
declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre a Eduarda e a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

(ii) Relacionamento entre a Avida e a Caixa 
 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Avida não tinha 
qualquer outro relacionamento com a CAIXA e seu respectivo grupo econômico.  

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a Caixa e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de 
títulos e valores mobiliários de emissão da Avida.  

A Avida e sociedades controladas pela Avida poderão, no futuro, vir a contratar a Caixa e/ou 
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, 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 relacionadas com a Avida ou 
sociedades controladas pela Avida.  

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela Avida a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos 
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.  

A Avida declara, além das informações prestadas acima, que não há qualquer conflito de 
interesses referente à atuação da Caixa como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Avida 
declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre a Avida e a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

(iii) Relacionamento entre a JME e a Caixa 
 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a JME possui 
relacionamento com a CAIXA e seu respectivo grupo econômico.  

Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, a Caixa e/ou 
sociedades de seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários JME, a qual possui 
Consórcio Imobiliário no valor de R$500.000,00. 

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a Caixa e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de 
títulos e valores mobiliários de emissão da JME.  
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A JME e sociedades controladas pela JME poderão, no futuro, vir a contratar a Caixa e/ou 
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, 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 relacionadas com a JME ou 
sociedades controladas pela JME. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela JME a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos 
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.  

A JME declara, além das informações prestadas acima, que não há qualquer conflito de interesses 
referente à atuação da Caixa como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a JME declara que, 
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a 
JME e a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.  
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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 da Companhia” na 
página 19 deste Prospecto e na seção “4.1 Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na 
página 539 deste Prospecto, e as nossas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais 
- ITR e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto. 

Nossas atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou 
negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por 
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de 
nossa emissão 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, nós e os Acionistas Vendedores 
acreditam que poderão nos afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente 
não conhecidas por nós ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente são considerados 
irrelevantes, também podem prejudicar nossas 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 nós” ou “nos afetará 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 nossa emissão. Expressões similares incluídas nesta seção 
devem ser compreendidas nesse contexto. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência, contido na página 539 deste Prospecto.  

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), 
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão 
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de 
negociação das ações de emissão da Companhia. 

Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus 
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome 
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem 
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na 
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 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, a pandemia 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. 



 

78 

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. 

As Ações nunca foram negociadas em bolsa de valores e, portanto, um mercado ativo e 
líquido para as Ações poderá não se desenvolver ou, se desenvolvido, pode não se manter, 
e a cotação das Ações pode ser adversamente afetada em seguida à Oferta. A volatilidade e 
a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela 
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.  

Antes da Oferta, as Ações não eram negociadas em bolsa de valores. Um mercado ativo e líquido 
de negociação para as Ações pode não se desenvolver ou, se for desenvolvido, pode não 
conseguir se manter. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, 
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições 
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de 
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos 
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e 
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em 
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do 
capital investido. 

O mercado brasileiro 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 e os europeus. Essas 
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos 
investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na 
ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de emissão da 
Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de 
negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.  

Em 31 de dezembro de 2019, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 
representava, aproximadamente, R$4,6 trilhões e a média de negociações diárias de, 
aproximadamente,R$17,3 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais 
brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas 
na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 38% do volume total de ações negociadas 
na B3 durante o ano de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma 
capitalização de mercado de aproximadamente US$23,3 trilhões em 31 de dezembro de 2019 
e um volume diário médio de negociação de aproximadamente US$61.4 bilhões durante o ano 
de 2019 considerando dados até outubro de 2019. 

Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais 
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da 
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter 
efeito substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de 
as ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um 
mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da 
Companhia pode ser negativamente impactado. 
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Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta “A extensão 
da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do 
coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os 
negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e 
imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante nos negócios da Companhia, em sua 
condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, em sua capacidade de 
continuar operando seus negócios.” na página 77 deste Prospecto.  

Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em 
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente a 
economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive 
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos 
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de 
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos 
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos 
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de 
emissão da Companhia. 

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 no Brasil e/ou em outros 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 de 
emissão da Companhia, inclusive por seus Acionistas Controladores, após a conclusão da 
Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado 
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário e a percepção dos 
investidores sobre a Companhia. 

A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores se comprometeram, observadas as 
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e nos respectivos Instrumentos de Lock-up, 
durante o período de 180 dias 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.  

Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações ordinárias de emissão 
da Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de 
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias 
de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de 
emissão da Companhia. Para informações adicionais, ler seção “Informações Sobre a Oferta – 
Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 58 deste Prospecto. 
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da 
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos 
detentores das ações ordinárias de sua emissão.  

A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá optar por obtê-los no 
mercado de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores 
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que 
devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários 
conversíveis em ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada 
com exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da 
participação acionária de seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o 
preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e 
da quantidade dos valores mobiliários emitidos. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas 
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por 
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. 

O Preço por Ação será fixado 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 processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no 
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações da Oferta 
Base, desde que não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade 
de Ações da Oferta Base.  

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 desistência 
dos 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 Preliminar 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 desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na 
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia 
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade 
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um 
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. 
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar 
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares 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 adquirir a totalidade das Ações da Oferta Base. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da 
Instrução CVM 400, caso as Ações não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da 
Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, 
sendo todos os Pedidos de Reserva, boletins de subscrição, contratos de compra e venda e 
intenções de investimentos automaticamente cancelados, sendo que os valores, eventualmente 
depositados, serão devolvidos sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer 
tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota 
atual equivalente a zero venha a ser majorada. Para informações adicionais sobre o cancelamento 
da Oferta, veja a seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na 
página 53 deste Prospecto. 

Investidores que subscreverem/adquirirem 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/adquiram Ações por meio da Oferta 
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao 
subscrever/adquirir as Ações na Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu 
investimento de [•]%. Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a 
seção “Diluição”, na página 86 deste Prospecto.  

A Companhia poderá, ainda, no futuro, buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de 
capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições 
que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia poderá, ainda, recorrer a 
ofertas públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, 
permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações da 
Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações da 
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, 
confiram um direito de subscrever ou receber ações da Companhia pode ser realizada com exclusão 
do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das ações da 
Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos investidores.  

A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no 
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no 
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil. 

Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção 
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de 
Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de 
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso 
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda. 
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A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias 
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, 
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no 
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver 
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das 
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados 
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do 
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que 
nenhuma incorreção foi cometida. 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. 

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos seus atuais Acionistas 
Controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas 
titulares das ações ordinárias de sua emissão. 

Imediatamente após a conclusão da Oferta (considerando as Ações Adicionais, caso exercidas, e 
sem considerar as Ações Suplementares), os atuais Acionistas Controladores da Companhia serão 
titulares, em conjunto, de [•]% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, os 
atuais Acionistas Controladores da Companhia, por meio de seu poder de voto nas assembleias 
gerais, continuarão capazes de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle 
sobre as decisões da Companhia, incluindo sobre as estratégias de desenvolvimento, gastos e 
plano de distribuição de dividendos, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos 
interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

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, boletins de subscrição e contratos de compra e venda feitos perante 
tais Instituições Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no 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 ordinárias de emissão 
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no 
artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos 
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos 
Coordenadores da Oferta, 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, boletins de subscrição e contratos de compra e venda que tenha(m) 
recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os 
quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem 
reembolso e com dedução, caso indicentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que 
venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser 
majorada. Para maiores informações, veja a seção “Violações de Norma de Conduta” na página 56 
deste Prospecto.  
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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 seus conglomerados econômicos poderão realizar 
operações com derivativos para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da 
Companhia 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. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão 
gerar questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da 
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta. 

Até a data de envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias 
contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas 
Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam 
dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência. 

Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta 
até o envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter 
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.  

Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que não 
sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, a CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja 
comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em 
tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente alteração de seu cronograma. 

Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber 
dividendos ou juros sobre o capital próprio.  

O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado 
para absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por 
Ações, e poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital 
próprio. Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de 
suspender a distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso 
o Conselho de Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, 
tendo em vista as condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas 
ações ordinárias poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando 
negativamente o valor e a liquidez de nossas ações. Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, 
ser significativamente reduzidos a depender do comportamento de variáveis de mercado, como por 
exemplo, taxas de juros no mercado doméstico. 

 



 

84 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, estimamos que os 
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente[: (i) R$[•], sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, (ii) R$[•], sem considerar as Ações 
Adicionais, mas considerando as Ações Suplementares, (iii) R$[•], considerando as Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares e (iv) R$[•], considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares], após a dedução das comissões e das despesas devidas 
por nós 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 43 deste Prospecto. 

Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) investimento em 
novos projetos, (ii) antecipação estratégica de permutas com donos de terrenos, (iii) redução do 
endividamento da Companhia para adequação da sua estrutura de capital, (iv) investimentos em 
tecnologia e (v) incremento da posição de caixa e reforço da liquidez.  

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos 
provenientes da Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares: 

Destinação 
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos Valor Estimado Líquido(1)(2) 
 (em R$) 

[•] .............................................................................................. [•]% [•] 
Total ......................................................................................... 100,00% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é p ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta. 

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos 
fatores que não podemos garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de 
mercado então vigentes, nas quais baseamos nossas análises, estimativas e perspectivas atuais 
sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a 
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.  

Caso os recursos líquidos captados por nós por meio da Oferta Primária sejam inferiores à sua 
estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem 
de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, 
poderemos efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de 
financiamento junto a instituições financeiras. 

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da 
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de R$[•] milhões nos 
recursos líquidos advindos da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas 
devidas por nós no âmbito da Oferta sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares. 

Por fim, não receberemos quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária, 
das Ações Adicionais e/ou das Ações Suplementares, visto que tais recursos líquidos reverterão 
integralmente aos Acionistas Vendedores.  

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária nossa situação 
patrimonial, veja a seção “Capitalização” na página 85 deste Prospecto. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta nossa capitalização total, composta por nossos empréstimos,  
financiamentos, debêntures e arrendamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido em 
30 de junho de 2020, indicando a situação real naquela data e a posição ajustada para considerar 
os recursos líquidos estimados da Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, após a dedução das comissões e das despesas devidas por nós no âmbito da 
Oferta, em aproximadamente R$[•], com base no ponto médio da Faixa Indicativa. 

As informações abaixo, referentes à coluna “Real”, foram extraídas das nossas Informações 
Trimestrais - ITR consolidadas, relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. 

O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras 
Selecionadas”, “10 – Comentários dos Diretores” e “18 – Valores Mobiliários” do Formulário de 
Referência nas páginas 520, 686 e 829, respectivamente, deste Prospecto, bem como com as 
Informações Trimestrais – ITR consolidadas referentes ao período de seis meses findo em 30 de 
junho de 2020 e as demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as quais se encontram anexas a este Prospecto 
a partir da páginas 221. 

 Em 30 de junho de 2020 

 Real 
Ajustado 

Pós-Oferta(1) 
 (em milhares de R$) (em milhares de R$)
Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos 

(circulante) .................................................................................. [•] [•] 
Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento 

(não circulante) ........................................................................... [•] [•] 
Patrimônio Líquido ...................................................................... [•] [•] 
Capitalização Total(2) .................................................................... [•] [•] 
 

(1)  Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares), estimados em R$[•], calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e 
das despesas estimadas como devidas por nós no âmbito da Oferta. 

(2) Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento (circulante e não circulante) e 
patrimônio líquido. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da Faixa 
Indicativa, aumentaria (reduziria) o valor de nosso patrimônio líquido e de nossa capitalização total 
em R$[•], após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da 
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. 

O valor de nosso patrimônio líquido após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes 
decorrentes de alterações do preço por ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta 
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

Não houve alteração relevante na nossa capitalização total desde 30 de junho de 2020. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta. 

Em 30 de junho de 2020, o valor de nosso patrimônio líquido era de R$[•] e valor patrimonial por 
ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$[•]. O valor patrimonial por ação ordinária 
representa o valor de nosso patrimônio líquido, dividido pelo número total de ações ordinárias de 
nossa emissão em 30 de junho de 2020. 

Considerando-se a subscrição de [•] ações objeto da Oferta Primária, sem considerar as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais, pelo Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da faixa 
de preços indicada na capa deste Prospecto, e após a dedução das comissões e das despesas 
devidas por nós no âmbito da Oferta, nosso patrimônio líquido ajustado em 30 de junho de 2020 
seria de R$[•], representando um valor de R$[•] por Ação. Isso significaria um aumento imediato no 
valor do patrimônio líquido por Ação de R$[•] para os acionistas existentes e uma diluição imediata 
no valor do patrimônio líquido por Ação de R$[•] para os novos investidores que adquirirem 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 imediatamente após a Oferta. Para 
informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja 
seção [“Informações Sobre à Oferta – Custos da Oferta”], na página 43 deste Prospecto.  

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de nossa emissão, com base em seu 
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta: 

Após a Oferta Primária(4)

 
(em R$, exceto 
percentagens) 

Preço por Ação(1) .............................................................................................................................. [•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 .......................................................... [•] 
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir a Oferta Primária.................................... [•] 
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação atribuído aos atuais acionistas................. [•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores(2) ................................. [•] 
Percentual de diluição dos novos investidores(3) ....................................................................... [•]% 
 

(1) Calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) 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. 
(3) 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. 
(4) Considerando a subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, 

pelo Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões da Oferta e das despesas 
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações de nossa emissão e será 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 [•] deste Prospecto. 

Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um acréscimo (redução), após a 
conclusão da Oferta, (i) de R$[•] no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) no de R$[•] valor 
do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; (iii) na diluição do valor patrimonial 
contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação, após deduzidas as comissões e 
as despesas devidas por nós no âmbito da Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido contábil 
após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por 
Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
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A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de 
nossa emissão, nem em alteração em nosso patrimônio líquido, uma vez que os recursos 
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregue aos Acionistas Vendedores. 

Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições e/o 
aquisições de ações de nossa emissão nos últimos cinco anos 

O quadro abaixo apresenta informações sobre nosso capital social subscrito e/ou adquirido nos 
últimos cinco anos por nós, por nossos administradores, controladores ou detentores de opções: 

Data Subscritor/Adquirente 
Natureza da 
Operação 

Quantidade de 
Quotas/Ações 

Ordinárias Valor Total 

Forma de 
integralização/

liquidação 
Valor por 

Quota/Ação 

[20/07/2015] [Eduarda de Campos 
Tolentino] [•] [1.980.000] [1.980.000] [Reseva de 

Lucros] [1,00] 

[05/10/2015] [Gabriel Tolentino 
Pacheco Medeiros] [•] [20.000] [20.000] [Cessão] [1,00] 

05/10/2015 

Total em 2015 
  2.000.000 2.000.000   

[20/09/2016] Eduarda de Campos 
Tolentino  3.920.000 3.920.000 Reserva de 

Lucros 1,00 

20/09/2016 Gabriel Tolentino 
Pacheco Medeiros  40.000 40.000 Reserva de 

Lucros 1,00 

20/09/2016 JME Participações S/A 40.000 40.000 Cessão 1,00

Total em 2016  4.000.000 4.000.000  

26/10/2018 Eduarda de Campos 
Tolentino  14.550.000 14.550.000 Reserva de 

Lucros 1,00 

26/10/2018 JME Participações S/A  150.000 150.000 
Cessão e 

Reserva de 
Lucros 

1,00 

26/10/2018 
AVIDA Participações e 

Empreendimentos 
Imobiliários S/A 

 150.000 150.000 
Cessão e 

Reserva de 
Lucros 

1,00 

26/10/2018 Gabriel Tolentino 
Pacheco Medeiros  150.000 150.000 Cessão 1,00 

Total em 2018   15.000.000 15.000.000   

03/04/2019 Eduarda de Campos 
Tolentino  5.000.000 5.000.000 Cessão 1,00 

03/04/2019 JME Participações S/A 5.000.000 5.000.000 Cessão 1,00

03/04/2019 
Ávida Participações e 

Empreendimentos 
Imobiliários S/A 

 5.000.000 5.000.000 Cessão 1,00 

Total em 2019  15.000.000 15.000.000  
 



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 



ANEXO 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE APROVARÁ A 
REALIZAÇÃO DA OFERTA  
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE APROVARÁ 
A REALIZAÇÃO DA OFERTA  
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE 
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA 
MINUTA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÁVIDA QUE APROVARÁ A 
PARTICIPAÇÃO NA OFERTA SECUNDÁRIA  
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR ÁVIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA 
INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR JME, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA 
INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR EDUARDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA 
INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO 
CVM 400 
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA 
REFERENTE AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480 
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31300125602 2046

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A

017 ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES1219

BELO HORIZONTE

14 Agosto 2020

Nº FCN/REMP

MGN2065575957

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/485.579-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2065575957

Data

12/08/2020

013.739.556-60 EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/485.579-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2065575957

Data

12/08/2020

013.739.556-60 EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO

555.424.416-53 HAROLDO GUIMARAES BRASIL

718.525.496-53 LUIS AUGUSTO LOBAO MENDES

979.477.336-00 MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

042.659.236-07 MARIANA DE CAMPOS TOLENTINO

712.856.876-04 TIAGO FANTINE MAGALHAES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/485.579-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2065575957

Data

12/08/2020

316.425.356-72 ROGER JOSE AMARAL

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg
informando o número do protocolo 20/485.579-9.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/
A, de NIRE 3130012560-2 e protocolado sob o número 20/485.579-9 em 12/08/2020, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 7967070, em 17/08/2020. O ato foi deferido eletrônicamente
pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

013.739.556-60 EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

013.739.556-60 EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO

979.477.336-00 MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

042.659.236-07 MARIANA DE CAMPOS TOLENTINO

712.856.876-04 TIAGO FANTINE MAGALHAES

718.525.496-53 LUIS AUGUSTO LOBAO MENDES

555.424.416-53 HAROLDO GUIMARAES BRASIL

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

316.425.356-72 ROGER JOSE AMARAL

Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a)
Público(a), em 17/08/2020, às 16:48 conforme horário oficial de Brasília.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de agosto de 2020
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ nº 04.065.053/0001-41 

NIRE 3130012560-2 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2020 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia [●] de [●] de 2020, às [●] horas, na sede da BRZ 
Empreendimentos e Construções S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Padre 
Marinho, n.º 37, 4.º andar, Sala 401, Santa Efigênia, Cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, CEP 30.140-000. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: [Dispensadas as formalidades de convocação, 
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos do art. 30, § 2º, do Estatuto Social.]  

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. [●] e secretariados pelo Sr. [●].  
 

4. ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para 
examinar, discutir e deliberar as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa do preço de 
emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito 
da oferta pública de distribuição primária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a 
ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação 
de Ações no exterior; (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro 
do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem 
emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, na 
subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no 
artigo 6º, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia; (iii) a aprovação da 
subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do aumento de 
capital social da Companhia; (iv) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral 
da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) a 
ratificação dos direitos, vantagens e restrições das Ações emitidas no âmbito da Oferta; e 
(vi) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências, celebrar todos os 
documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aqui 
consubstanciadas, bem como a ratificação de atos já praticados para a efetivação das 
deliberações aqui consubstanciadas. 
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5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes 
deliberaram o quanto segue: 

 
6.1. Aprovar, por [unanimidade/maioria] de votos, a fixação do preço de emissão de 
R$[●] por Ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a 
conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores 
Institucionais, realizado no Brasil, pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo 
S.A. (“Bank of America” ou “Coordenador Líder”), pelo UBS Brasil Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A (“UBS”), pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pela Caixa Econômca Federal (“Caixa” e, em 
conjunto com o Coordenador Líder, o UBS e a XP, os “Coordenadores da Oferta”), nos 
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de 
Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da BRZ Empreendimentos e 
Construções S.A.” (“Contrato de Colocação”), e no exterior, pelo UBS Securities LLC, e pela 
XP Investments US, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), nos 
termos do “Placement Facilitation Agreement”, (“Contrato de Colocação Internacional”), em 
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e 
“Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente) e foi calculado tendo como parâmetro as 
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e 
preço) coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. 
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificável na medida em que refletiu 
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. 

 
6.2. Aprovar por [unanimidade/maioria], em decorrência da deliberação tomada no item 
(i) acima, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital 
autorizado, no montante de R$[●], o qual passará de R$ [●] ([●]) para R$[●], mediante a 
emissão de [●] novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ [●], todas nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando o capital social da 
Companhia de [●] ([●]) ações ordinárias, para [●] ações ordinárias, com a exclusão do direito 
de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o 
disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, 
parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. 
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6.3. Aprovar por [unanimidade/maioria], a subscrição de [●] ([●]) novas ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia, as 
quais correspondem à totalidade das Ações emitidas no contexto da Oferta e que foram 
integralizadas pelos investidores à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional. 
Em face da verificação da subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta, homologar o 
aumento do capital da Companhia no montante de R$ [●], mediante a emissão de [●] novas 
ações ordinárias, cada uma no valor de R$ [●], todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. 
 
6.4. Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 6.2 e 6.3 
acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social 
da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
“ARTIGO 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ [●] ([●]) 
dividido em [●] ([●]) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 
 
6.5. Ratificar, por [unanimidade/maioria], que as novas Ações ora emitidas pela 
Companhia conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições 
conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos 
previstos em Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, a partir da data da 
efetiva integralização das Ações. 
 
6.6. Autorizar, por [unanimidade/maioria] a Diretoria da Companhia a tomar as 
providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à 
efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como ratificar todos os atos já 
praticados para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas. 
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. 
Belo Horizonte, [●] de [●] de 2020. Mesa: Presidente - [●]; Secretário - [●]. Conselheiros 
presentes: [●]. 
 

Confere com a original, lavrada às fls. [●] a [●] do livro de Atas das Reuniões do 
Conselho de Administração n.º [●]. 

 
São Paulo, [●] de [●]de 2020. 
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Mesa: 
 

 
__________________________________ 

[●] 
Presidente 

 
__________________________________ 

[●] 
Secretário 
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ÁVIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ nº 22.931.333/0001-77 

NIRE 3121044979-4 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2020 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de agosto de 2020, às 14:00 horas, na sede da ÁVIDA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), localizada na Rua Ney 
Lambert, nº 100, bairro Belvedere, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.  
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos 
do art. 124, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. 

 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Maria da Conceição Pinheiro de 
Campos e secretariados pelo Sr. Gabriel Tolentino Pacheco de Medeiros, escolhidos pelos 
acionistas presentes, nos termos do art. 128 da Lei das S.A. 

 
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se as acionistas da Companhia para examinar, discutir e 
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) alienação de parte das ações detidas pela 
Companhia na BRZ Empreendimentos e Construções S.A. (“BRZ”), a ser realizada por meio 
de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações de emissão da BRZ, realizada 
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 
400”) conforme alterada, e com esforços de colocação no exterior (“Oferta”); e (ii) 
autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários a 
fim de efetivar e cumprir as deliberações acima. 
 
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos: 

 
5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da presente assembleia na forma 
de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 
130, § 1º, da Lei das S.A.  
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5.2. Aprovar a alienação de parte das ações detidas pela Companhia na BRZ, a ser realizada 
no âmbito da Oferta, conforme os termos e condições dispostos abaixo: 

 
(i) A Oferta consistirá na distribuição pública de ações de emissão da BRZ 

(“Ações”), no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em 
conformidade com a Instrução CVM 400, e demais regulamentações 
aplicáveis, sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch Banco 
Multiplo S.A. (“Coordenador Líder”), UBS Brasil Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS”), da XP Investimentos Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos”) e da 
Caixa Econômica Federal (“CEF” em conjunto com o UBS, a XP 
Investimentos e o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), com a 
participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar 
no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 (“Instituições 
Consorciadas”), sendo que as Instituições Consorciadas participarão da 
Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto 
aos investidores não institucionais. Simultaneamente, serão também 
realizados esforços de colocação no exterior por BofA Securities, Inc., UBS 
Securities LLC e 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 Rule 144A do Securities Act de 1933, editada pela U.S. 
Securities and Exchange Commission (“SEC”), conforme alterado (“Securities 
Act”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em 
conformidade com o Securities Act e regulamentos editados ao amparo do 
Securities Act; e (II) nos demais países, exceto nos Estados Unidos e no 
Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou 
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis 
daquele país (non U.S. persons), em conformidade com os procedimentos 
previstos no Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act 
(“Regulamento S”), e que invistam de acordo com a legislação aplicável no 
país de domicílio de cada investidor (sendo os investidores pertencentes às 
alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em 
ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros estejam registrados 

194



 

junto à CVM e invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de 
investimento regulados pela legislação brasileira aplicável, especialmente 
pelo Banco Central do Brasil, pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”) 
e pela CVM, da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, 
ou da Resolução do CMN n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e da 
Instrução da CVM n° 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. Os esforços de colocação 
das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, 
serão realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a 
ser celebrado entre a BRZ e os Agentes de Colocação Internacional 
(“Contrato de Colocação Internacional”). 

 
(ii) O preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta 

de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser 
realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do contrato 
de colocação, a ser celebrado, e no exterior, pelos Agentes de Colocação 
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em 
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da 
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como 
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade 
de demanda (por volume e preço) coletada junto a investidores 
institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério 
de fixação do preço por Ação é justificada, na medida em que o preço de 
mercado das Ações a serem subscritas será aferido diretamente através do 
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual 
os investidores institucionais apresentarão suas intenções de investimento 
nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste 
critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais 
acionistas da BRZ, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 
das S.A. 

 
(iii) Nos termos do artigo 14, § 2.º, da Instrução CVM 400, a quantidade de 

Ações inicialmente ofertada na oferta primária e/ou na oferta secundária 
(sem considerar as Ações Suplementares) poderá ser acrescida em até 20% 
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de Ações, sendo alienadas pela BRZ e/ou pelos acionistas vendedores, 
incluindo a Companhia, nas mesmas condições e no mesmo preço das 
Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).  

 
(iv) A Oferta será realizada em conformidade com os procedimentos previstos 

na Instrução CVM 400, por meio de duas ofertas distintas: (i) a oferta 
destinada aos investidores não institucionais; e (ii) a oferta destinada aos 
investidores institucionais, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o 
esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento de Listagem do 
Novo Mercado de Governança Corporativa da B3. 

 
5.3. Aprovar a autorização para que os administradores pratiquem todos os atos necessários 
à efetivação da Oferta, incluindo a celebração de quaisquer contratos que se façam necessários.  
 
6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia 
encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.   
 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

Maria da Conceição Pinheiro de 
Campos 

 Gabriel Tolentino Pacheco de Medeiros 
Secretário 

Presidente   
 

 
Acionistas presentes: 
 
 
 

Maria da Conceição Pinheiro de 
Campos 

 Mariana de Campos Tolentino 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações em fase de registro perante a 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria A, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, na Rua Padre Marinho nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 04.065.053/0001-41, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, 

nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 

gravames (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não 

organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANK OF 

AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”, “Coordenador Líder”), da UBS 

BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS”), da XP 

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“XP”) e da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (“Caixa” e, em conjunto com a UBS, a XP e o Coordenador Líder, 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”), declarar que: 

(i) disponibilizou para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais todos os 

documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à Oferta; 

(ii) é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência, 

qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas no 

mercado no âmbito da Oferta; 

(iii) (a) as informações prestadas no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e 

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ Empreendimentos e Construções S.A.” 

(“Prospecto Preliminar”) e no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e 

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ Empreendimentos e Construções S.A.” 

(“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por 

referência, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no 

mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) 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 referentes à obtenção do registro de companhia aberta 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 verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 

Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e 
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(v) 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, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

 

 

[•] de [•] de 2020. 

 

 

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 

 

 

 

 

Nome:  

Cargo:  

 
Nome:  

Cargo:  
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 
 

ÁVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações com sede 
na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 888, sala 902, bairro 
Vila da Serra, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.931.333/0001-77, neste ato representada nos termos de seu 
estatuto social (“Ofertante”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus 
ou gravames (“Ações”) de emissão da BRZ EMPREENDIEMNTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade 
por ações em fase de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria A, com 
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Padre Marinho nº 37, 4º andar, Santa 
Efigênia, CEP 30140-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”), a ser 
realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de 
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”, “Coordenador Líder”), da UBS BRASIL CORRETORA DE 
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS”), da XP INVESTIMENTOS CORRETORA 
DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“XP”) e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (“Caixa” 
e, em conjunto com a UBS, a XP e o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de 
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários, 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”), declarar que: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
(A) a Companhia, o Ofertante 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 [•], a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da 
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções 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 BRZ Empreendimentos e Construções S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto 
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos; 

(D) a Companhia e o Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes 
para a Oferta; 

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante, os quais a 
Companhia e o Ofertante, respectivamente, confirmam ter disponibilizado; 
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o Ofertante 
confirmaram 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 e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da 
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
 

O Ofertante, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 
 
(i) é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência, 

qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do registro e fornecidas no 
mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo 
seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas 
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, 
são e serão (conforme o caso) 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 
referentes à obtenção do registro de companhia aberta 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 verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e 

(iv) 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. 

 
 

[•] de [•] de 2020. 
 
 

ÁVIDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A. 

 
 
 

Nome:  

Cargo:  

 
Nome:  

Cargo:  
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 
 

JME PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Padre Marinho, nº 49, sala 1004, Santa Efigênia, CEP 30140-040, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 08.342.257/0001-33, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Ofertante”), no 
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, 
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de emissão 
da BRZ EMPREENDIEMNTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações em fase de registro perante 
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria A, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, na Rua Padre Marinho nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a 
coordenação do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”, 
“Coordenador Líder”), da UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS”), da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS (“XP”) e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (“Caixa” e, em conjunto com a 
UBS, a XP e o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise 
dessa D. Comissão de Valores Mobiliários, 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”), declarar que: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
(A) a Companhia, o Ofertante 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 [•], a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da 
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções 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 BRZ Empreendimentos e Construções S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto 
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos; 

(D) a Companhia e o Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes 
para a Oferta; 

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante, os quais a 
Companhia e o Ofertante, respectivamente, confirmam ter disponibilizado; 
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o Ofertante 
confirmaram 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 e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da 
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
 

O Ofertante, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 
 
(i) é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência, 

qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do registro e fornecidas no 
mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo 
seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas 
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, 
são e serão (conforme o caso) 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 
referentes à obtenção do registro de companhia aberta 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 verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e 

(iv) 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. 

 
 

[•] de [•] de 2020. 
 
 

JME PARTICIPAÇÕES S.A. 
 

 
 

Nome:  

Cargo:  

 
Nome:  

Cargo:  
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 
 

EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO, brasileira, solteira, advogada e corretora de imóveis, portadora da 
cédula de identidade RG n.º MG-11.927.318, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n.º 
013.739.556-60, residente e domiciliada na Cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, na Rua Professora 
Luiza Dias Azevedo, n.º 157, Colina das Estrelas, CEP 18.273-770 (“Ofertante”), no âmbito da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor 
nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de emissão da BRZ 
EMPREENDIEMNTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações em fase de registro perante a 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria A, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, na Rua Padre Marinho nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a 
coordenação do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”, 
“Coordenador Líder”), da UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS”), da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS (“XP”) e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (“Caixa” e, em conjunto com a 
UBS, a XP e o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise 
dessa D. Comissão de Valores Mobiliários, 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”), declarar que: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
(A) a Companhia, a Ofertante 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 [•], a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da 
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ 
Empreendimentos e Construções 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 BRZ Empreendimentos e Construções S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto 
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos; 

(D) a Companhia e a Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes 
para a Oferta; 

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e à Ofertante, os quais a 
Companhia e a Ofertante, respectivamente, confirmam ter disponibilizado; 
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pela Ofertante, a Companhia e a Ofertante 
confirmaram 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 e a Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da 
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
 

A Ofertante, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 
 
(i) é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência, 

qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do registro e fornecidas no 
mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo 
seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas 
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, 
são e serão (conforme o caso) 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 
referentes à obtenção do registro de companhia aberta 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 verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e 

(iv) 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. 

 
 

[•] de [•] de 2020. 
 
 

 
EDUARDA DE CAMPOS TOLENTINO 

 
       

Nome: 
RG: 
CPF: 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400 

 

O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 12° andar, CEP 

04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.073.200/0001-21, 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, sem valor nominal, todas livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da BRZ 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. (“Ações” e “Companhia”, 

respectivamente) e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Acionistas Vendedores”) 

identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e 

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ Empreendimentos e Construções 

S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das 

Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), 

apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(a) a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus 

respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

 

(b) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia 

e em suas subsidiárias, iniciada em [●] de [●] (“Auditoria”), a qual prosseguirá 

até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária 

e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BRZ Empreendimentos e 

Construções S.A. (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o Prospecto 

preliminar, os “Prospectos”); 

 

(c) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores 

independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em 

conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de 
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determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou incorporadas por 

referência aos Prospectos, com as demonstrações financeiras consolidadas da  

Companhia, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2020 e aos exercícios 

sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017; 

 

(d) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os 

documentos que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram 

relevantes para a Oferta; 

 

(e) além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo 

Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia 

e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores 

confirmam ter disponibilizado; 

 

(f) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter disponibilizado para 

análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, 

consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as 

informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para 

análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir 

aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

 

(g) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, 

participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração 

do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores 

legais. 

 

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, 

declara que: 

 

i. tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo 

pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações 

prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar 

e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são 

verdadeiras, consistentes, corretas e suficiente, permitindo aos investidores uma 

tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações 
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fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 

eventuais ou periódicas constantes da atualização 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; e  

 

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, [•] de [•] de 2020 

 

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. 
 

 

Nome:  

Cargo: 

 Nome:  

Cargo: 
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INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA 
REFERENTE AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 
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CONTEÚDO: 
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223



224



Lançamentos Brutos 
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SG&A 
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Resultado Financeiro 

 

EBITDA 

 

Lucro Líquido 
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Interim Financial Reporting International Accounting Standards Board

ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity
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Demonstrações do valor adicionado 
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Em milhares de reais
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Em milhares de reais
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Balanço Patrimonial 30.06.2020

Ativo Passivo
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25, §1º, VI, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09. 
Declaro, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações Investidores da BRZ 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Rua 
Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”) que revi, discuti e concordo com as 
informações financeiras da Companhia relativas ao período findo em 30 de junho de 2020. Belo 
Horizonte (MG), 18 de agosto de 2020. 

 
 

____________________________________________ 
Bruno Ganev Alonso 
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25, §1º, V, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09. 
Declaro, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações Investidores da BRZ 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Rua 
Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”) que revi, discuti e concordo com as 
opiniões expressas no parecer dos auditores independentes da Companhia (Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S.) referentes às informações financeiras da Companhia relativas ao 
período findo em 30 de junho de 2020. Belo Horizonte, 18 de agosto de 2020. 
       

 
____________________________________________ 
Bruno Ganev Alonso 
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 

 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E 
CONSOLIDADAS, PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

E RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

275



CONTEÚDO: 

 

 

 

276



277



278



279



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

landbank

due diligence

280



Compliance 

o

o

o

o

Recursos Humanos 

 

 

281



Qualidade 

 

Meio ambiente 

 

Tecnologia da Informação 

282



C.R.I 

 

283



DESEMPENHO OPERACIONAL 

Banco de terrenos 

Lançamentos Brutos

funding

Vendas 

284



Distratos 

 

 

285



Contratos Agregados 

 

 

 

 

 

 

Produção 

286



Geração de Caixa 
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DESEMPENHO FINANCEIRO 

288



Receita Líquida 

 

 

Lucro Bruto 
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SG&A 

 

 

 

Resultado Financeiro 

 

 

EBITDA 
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GLOSSÁRIO 

Compliance

Due diligence

Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortization

ERP Enterprise Resource Planning

Landbank

Selling, General and Administrative Expense. 
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Reconhecimento de receitas de unidades imobiliárias não concluídas e de serviços de construção 

Percentage of Completion

295



Demonstrações do valor adicionado 
 

  

296



Inclusão no relatório de auditoria da seção de Principais Assuntos de Auditoria (PAA) 
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em milhares de Reais

ATIVO
CIRCULANTE

Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE

Total do realizável a longo prazo

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 
explicativa
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em milhares de Reais

PASSIVO
CIRCULANTE

Total do passivo circulante

NÃO CIRCULANTE

Total do passivo não circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 
explicativa
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de Reais, exceto lucro por ação.

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

Em milhares de Reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Em milhares de Reais

Saldos em 01 de janeiro de 2018

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Saldos em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
Em milhares de Reais

2019 2018 2019 2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Reapresentado Reapresentado
Lucro líquido do exercício 42.979 84.661 44.293 77.534

Depreciação e amortização 3.398 472 3.383 448
Valor residual do imobilizado / intangível -                (13) -                    (13)
Resultados de equivalencia patrimonial -                -                    (835) (30.720)
Resultados financeiros 8.595 5.317 6.918 3.530
Provisão para garantia (416) 3.992 (3.508) 3.261
Constituição (reversão) de Provisões para risco de crédito, líquida (1.388) (65) (32) 206
Ajuste a valor presente de contas a receber (3.448) 884 (2.715) 660
Provisões para cíveis, trabalhistas e tributários 139 (323) 160 (323)

Lucro líquido ajustado do exercício 49.859 94.925 47.664 54.583

(Aumento) redução dos ativos operacionais:
(Aumento) redução de Clientes 10.578 (58.826) (404) (60.447)
(Aumento) redução de Estoques (40.945) (33.022) (40.100) (39.410)
(Aumento) redução de  Outros ativos (662) (5.060) (3.356) (3.298)

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Aumento (redução) de Fornecedores (3.226) 9.655 2.034 9.231
Aumento (redução) de Impostos e encargos trabalhistas (3.160) 5.801 (2.785) 5.976
Aumento (redução) de Obrigações fiscais 19.663 23.534 10.580 12.831
Aumento (redução) de Adiantamento de clientes 30.972 6.505 22.185 20.152
Aumento (redução) de  Débito com SCP's 3.846 (3.017) (11.686) 2.193
Aumento (redução) de Imóveis a pagar (9.616) 7.473 (4.045) 6.813
Aumento (redução) de Outros passivos (48) (165) (48) (76)
Juros pagos (7.764) (4.717) (6.421) (2.229)
Impostos pagos (17.873) (16.677) (10.432) (7.066)

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 31.624 26.409 3.186 (747)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (22.589) (2.253) (22.384) (2.068)
Redução (aquisição/aporte) em investimentos (3.446) -                    9.420 23.166
Venda de imobilizado -                26 -                    26

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (26.035) (2.227) (12.964) 21.124

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Novos Empréstimos 189.815 158.193 180.613 108.031
Pagamento de empréstimos (141.265) (111.192) (118.092) (42.247)
 Lucros distribuídos (37.114) (27.336) (21.720) (10.586)

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos 11.436 19.665 40.801 55.198

17.025 43.847 31.023 75.575
Composto por:

 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 139.525 95.678 100.964 25.389

 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 156.550 139.525 131.987 100.964
17.025 43.847 31.023 75.575

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Controladora

Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado pelas atividade operacionais:

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
1. RECEITAS 445.564 506.840 352.331 267.472
1.1. Venda de Mercadorias, produtos e serviços 443.973               506.532               352.188                 267.592                
1.2. Outras receitas 203                      243                      111                           86                         
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos - reversão (constituição) 1.388                    65                        32                           (206)                      

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (300.911)               (331.985)              (223.737)                (161.832)                

2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (144.989)              (179.100)               (100.907)                (75.951)                 
2.2. Serviços de terceiros e outros (127.656)               (122.770)               (100.014)                (68.239)                 
2.4. Outras (28.266)                (30.115)                 (22.816)                   (17.642)                  

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1+2) 144.653               174.855               128.594                 105.640                

4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (3.398)                  (472)                     (3.383)                    (448)                     

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3+4) 141.255                174.383                125.211                   105.192                 

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 5.180                   3.640                   5.099                     32.518                   
6.1. Resultado de equivalência patrimonial -                      -                      835                        30.720                  
6.2. Receitas de aplicações financeiras 5.180                   3.640                   4.264                     1.798                     

7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 146.435               178.023                130.310                  137.710                  

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (146.435)              (178.023)              (130.310)                 (137.710)                

8.1 PESSOAL (46.231)                 (41.499)                (40.764)                 (31.464)                 

8.1.1 Remuneração direta (32.744)                (35.306)                (28.914)                  (26.938)                 
8.1.2 Benefícios (10.540)                (4.155)                  (9.199)                     (3.175)                    
8.1.3 FGTS (2.947)                  (2.038)                  (2.651)                     (1.351)                    

8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (35.143)                (30.878)               (27.111)                    (17.599)                  

8.2.1 Federais (31.550)                (30.049)               (24.041)                  (17.447)                 
8.2.2 Estaduais (1)                          -                      (1)                            -                       
8.2.3 Municipais (3.592)                  (829)                     (3.069)                    (152)                       

8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (22.082)                (20.985)               (18.142)                   (11.113)                    

8.3.1 Aluguéis (14.181)                  (13.123)                  (12.084)                  (7.657)                   
8.3.2 Juros (7.901)                   (7.862)                  (6.058)                   (3.456)                   

8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓRPIO (42.979)                (84.661)                (44.293)                  (77.534)                 

8.4.1 Lucros distribuídos (37.114)                   (31.786)                   (21.720)                   (23.702)                  
8.4.2 Lucros retidos (5.865)                   (52.875)                 (22.573)                  (53.832)                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
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International Financial Reporting Standards
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Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 

323



324



•

•

•

•

•

•

•

325



326



327



328



329



330



331



8) NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES AINDA NÃO EFETIVAS 
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Clientes a receber por incorporação de imóveis (a) 

Clientes por incorporação de imóveis              74.815            103.608              58.431               71.294 

Clientes por venda de terrenos                4.949                     -                       -                       -   

Perda estimada na realização de de créditos              (3.596)              (4.984)                 (882)                  (914)

Ajuste a valor presente                2.564                 (884)               2.055                 (660)

             78.732              97.740             59.604              69.720 

 Contas a receber por prestação de serviço

Intermediação imobiliária             20.545                7.279             20.528                 7.261 

 

             99.277             105.019              80.132               76.981 

Circulante                71.612              89.689             59.407             64.886 

Não circulante              27.665              15.330              20.725              12.095 

Consolidado Controladora
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Saldo inicial (4.984)            (1.796)             (914)                (307)               
Adoção inicial CPC 48 -                 (3.123)             -                 (401)                
Adições (1.454)             (2.746)            (641)                (708)               
Recebimentos / reversões 2.842             2.681              673                 502                 
Saldo final             (3.596)             (4.984)                 (882)                  (914)

Consolidado Controladora

 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Estoque de terrenos              29.556 15.760                      29.387 15.760        
Imóveis concluídos                11.758              1.402               11.680 721              
Imóveis em construção             50.562          38.287             46.565 38.254       
Adiantamento a fornecedores              14.437            11.266               11.062 5.113           
Encargos financeiros capitalizados                   944                 192                   843 184              
Estoques de materiais                   596                  -                     596 -            

Total            107.853 66.907                     100.133 60.032       

Circulante               88.121          54.640              80.401     47.765
Não circulante              19.732           12.267              19.732      12.267

ControladoraConsolidado
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Ativo

Créditos junto a sócios de Empreendimentos  

Créditos com SCPs -                        -                        -                        27.958               

Total ativo com partes relacionadas -                        -                        -                        27.958               

Passivo

Débitos junto a sócios de Empreendimentos

(6.820)                (6.868)                

Total passivo com partes relacionadas (6.820)                (2.974)                (6.868)                (46.512)               

Ativo (Passivo) (6.820)                (2.974)                (6.868)                (18.554)              

Consolidado Controladora
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Dividendos / Equivalência 
 Amortização patrimonial

PORTAL JARDIM DO SOL II 68% 1.756        (2.275)             -                  (519)                 

PORTAL PEDRA DE JADE 86% (90)           (48)                  (978)             (1.116)               

PORTAL CAMINHOS DO MAR 68% 987          577                 -                  1.564              

PORTAL CAMINHO DOS LAGOS 50% 1.792        1.484              -                  3.276              

PORTAL CAMINHO DAS PEDRAS 50% (647)         2.774              410              2.537              

PORTAL SOLAR DAS TURQUESAS 50% 1.543       549                -                  2.092              

PORTAL SOLAR DAS AMETISTAS 50% 3.595       (3.183)              -                  412                 

PORTAL PRIMAVERA 50% 3.186        (2.200)             -                  986                 

PORTAL DOS RUBIS 90% 1.082       -                     -                  1.082              

PORTAL DOS CRISTAIS 90% (690)         -                     -                  (690)                

PORTAL DAS SAFIRAS 90% 194           -                     (262)              (68)                  

PORTAL CAMPO DOS HIBISCOS 94% 9.398       (175)                 (1.951)            7.272              

PORTAL DALIAS DO CAMPO 94% 9.198        (1.228)              (5.989)          1.981               

PORTAL RECANTO DAS PÉTALAS 84% 1.694        (2.550)            6.897           6.041              

PORTAL RECANTO DAS CAMOMILAS 68% 1.516        (343)                (1.710)            (537)                

PORTAL TULIPAS DO CAMPO 84% 4.271        (1.166)               (7.000)          (3.895)             

 PORTAL RECANTO DOS GIRASSÓIS 84% -              (3.909)             10.198          6.289              

 PORTAL JARDIM DAS QUARESMEIRAS 84% -              -                     1.220            1.220              
OUTROS -              2.273              -                  2.273              

Total   38.785      (9.420)             835               30.200           

Controladas Participação 01.01.2019 31.12.2019
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Dividendos / Equivalência 
 Amortização patrimonial

PORTAL JARDIM DO SOL II 68% 2.275       (519)                 -              1.756              
PORTAL PEDRA DE JADE 86% 1.354       (1.265)              (179)              (90)                  
PORTAL CAMINHOS DO MAR 68% 987          -                -              987                 
PORTAL CAMINHO DOS LAGOS 50% 2.110        (318)                 -              1.792               
PORTAL CAMINHO DAS PEDRAS 50% 412           (3.451)             2.392           (647)                
PORTAL SOLAR DAS TURQUESAS 50% 1.561        (18)                   -              1.543              
PORTAL SOLAR DAS AMETISTAS 50% 3.595       -                -              3.595             
PORTAL PRIMAVERA 50% 3.186        -                -              3.186              
PORTAL DOS RUBIS 90% -          (451)                1.533            1.082              
PORTAL DOS CRISTAIS 90% -          (690)                -              (690)                
PORTAL DAS SAFIRAS 90% -          (584)               778              194                 
PORTAL CAMPO DOS HIBISCOS 94% 10.603     (4.623)             3.418           9.398              
PORTAL DALIAS DO CAMPO 94% 5.148       (4.010)             8.060          9.198              
PORTAL RECANTO DAS PÉTALAS 84% -          (1.011)               2.705           1.694              
PORTAL RECANTO DAS CAMOMILAS 68% -          (2.204)             3.720           1.516               
PORTAL TULIPAS DO CAMPO 84% -          (4.022)             8.293           4.271              

Total   31.231       (23.166)            30.720         38.785           

Controladas Participação 01/01/2018 2018
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impairment

 

 

Custo

Em 1º de janeiro de 2018            346                  88        203      325                408                                -                    -            -                      -                  -     1.370 
Adições -              197              270            183 445             -                             1.095           -          -                    -                    2.190 
Baixas ou Alienações -              -                 -             (145) -                  -                             -                 -          -                    -                    (145) 

Em 31 de dezembro 2018            346                285        473      363                853                                -             1.095            -                      -                  -     3.415 

Em 1º de janeiro de 2019            346                285        473      363                853                                -             1.095            -                      -                  -     3.415 
Adições -              1.176            528               - 570              7.429                      -                 1.314    8.601              2.722          22.340 
Baixas ou Alienações -              -                 -          -        -                  -                             -                 -          (535)               -                    (535) 

Em 31 de dezembro de 2019            346              1.461       1.001      363              1.423                         7.429             1.095      1.314               8.066           2.722  25.220 

Depreciação acumulada                           

Em 1º de janeiro de 2018              75                  17          38      154                 108                                -                    -            -                      -                  -       392 
Depreciação              69                  16 33               83                 129                                -                 92            -                      -                  -       422 
Baixas ou Alienações                 -                    - -             (132)                     -                                -                    -            -                      -                  -     (132) 

Em 31 de dezembro de 2018             144                  33           71       105                237                                -                 92            -                      -                  -       682 

Em 1º de janeiro de 2019             144                  33           71       105                237                                -                 92            -                      -                  -       682 
Depreciação               14                100 73               14                  55                          1.085                  91            3                 1.891                  -    3.326 
Baixas ou Alienações                 -                    -            -          -                     -                                -                    -            -                      -                  -           - 

Em 31 de dezembro de 2019             158                133        144       119                292                          1.085                183            3                 1.891                  -    4.008 

Valor contábil líquido                           
Em 31 de dezembro de 2018            202                252        402      258                 616                                -             1.003            -                      -                  -    2.733 
Em 31 de dezembro de 2019             188              1.328        857     244                1.131                        6.344                912       1.311                6.175           2.722    21.212 

Benfeitorias Máquinas e 
equipamentos

Móveis e  
utensílios

Veículos Computadores Estande de vendas e 
Apartamento modelo

Consolidado

TotalAeronave
Direito de uso 

Arrendamentos 
(14.1)

Direito de uso 
de aeronave

Estandes em 
construção
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Custo

Em 1º de janeiro de 2018            346                  88        204      325                408                                -                    -            -                      -                  -      1.371 
Adições -              107              212            183 408              -                             1.095           -          -                    -                   2.005 
Baixas ou Alienações -              -                 -             (145) -                  -                             -                 -          -                    -                    (145) 

Em 31 de dezembro 2018            346                195         416      363                 816                                -             1.095            -                      -                  -     3.231 

Em 1º de janeiro de 2019            346                195         416      363                 816                                -             1.095            -                      -                  -     3.231 
Adições -              1.075           456              - 564              7.429                      1                  1.314    8.572             2.722           22.133 
Baixas ou Alienações -              -                 -                   - -                  -                             -                 -          (533)               -                    (533) 

Em 31 de dezembro de 2019            346              1.270        872      363              1.380                         7.429             1.096      1.314               8.039           2.722   24.831 

Depreciação acumulada               

Em 1º de janeiro de 2018              75                  17          38      154                 108                                -                    -            -                      -                  -       392 
Depreciação              69                  10 29               83                  116                                -                 92            -                      -                  -       399 
Baixas ou Alienações                 -                    - -             (132)                     -                                -                    -            -                      -                  -     (132) 

Em 31 de dezembro de 2018             144                  27          67       105                224                                -                 92            -                      -                  -       659 

Em 1º de janeiro de 2019             144                  27          67       105                224                                -                 92            -                      -                  -       659 
Depreciação               14                  91 65                15                  62                          1.085                 89            6                1.884                  -      3.311 
Baixas ou Alienações                 -                    - -                   -                     -                                -           - 

Em 31 de dezembro de 2019             158                 118         132       120                286                          1.085                 181            6                1.884                  -    3.970 

Valor contábil líquido               
Em 31 de dezembro de 2018            202                168        349      258                592                                -             1.003            -                      -                  -    2.572 
Em 31 de dezembro de 2019             188              1.152        740      243              1.094                        6.344                915      1.308                6.155           2.722   20.861 

Benfeitorias
Máquinas e 

equipamentos
Móveis e  
utensílios Veículos Computadores

Estande de vendas e 
Apartamento modelo

Controladora

TotalAeronave
Direito de uso 

Arrendamentos 
(14.1)

Direito de uso 
de aeronave

Estandes em 
construção

Contratos de aluguéis 
de imóveis

Contratos de aluguéis 
de bens móveis

Total Contratos de aluguéis 
de imóveis

Contratos de aluguéis 
de bens móveis

Total

                              1.109                                  160      1.269                               1.109                                  160      1.269 

                            2.458                             4.874      7.332                             2.458                             4.848     7.306 

                              (266)                               (269)     (535)                               (266)                              (268)     (534) 

                             (624)                            (1.267)    (1.891)                              (624)                            (1.262)   (1.886) 

                             2.677                              3.498      6.175                              2.677                              3.478     6.155 

Consolidado Controladora

Contratos de aluguéis 
de imóveis

Contratos de aluguéis 
de bens móveis

Total Contratos de aluguéis 
de imóveis

Contratos de aluguéis 
de bens móveis

Total

                              1.109                                  160      1.269                               1.109                                  160      1.269 

                            2.458                             4.874      7.332                             2.458                             4.848     7.306 

                              (266)                               (269)     (535)                               (266)                              (268)     (534) 

                             (655)                            (1.334)   (1.989)                              (655)                            (1.326)    (1.981) 

                                   31                                   67          98                                    31                                   64          95 

                             2.677                              3.498      6.175                              2.677                              3.478     6.155 

                             1.500                              2.356     3.856                              1.500                              2.336     3.836 

                               1.177                               1.142      2.319                                1.177                               1.142      2.319 

Consolidado Controladora
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 (14.181) 

(a) Despesas com prazo inferior a 12 meses possuem isenção da norma para registro no balanço;
(b) Valores contabilizados e demonstrados na rubrica "Emprestimos", nota 15; e
(c) Ajuste na remensuração do passivo de arrendamento e do direito de uso do contrato de locação de imovéis e bens móveis;
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Custo Licença de uso de 
Software

Outros 
intangíveis

Total

Em 1º de janeiro de 2018                             985 -                             985 
Adições 63                            -                               63 
Baixas ou Alienações -                           -                                -  

Em 31 de dezembro 2018                           1.048 -                           1.048 

Em 1º de janeiro de 2019                           1.048 -                           1.048 
Adições 783                          1                                 784 
Baixas ou Alienações -                           -                                -  

Em 31 de dezembro de 2019                            1.831                         1          1.832 

Armotização acumulada   

Em 1º de janeiro de 2018 66                            -                               66 
Amortização 50                            -                               50 
Baixas ou Alienações -                           -                                -  

Em 31 de dezembro de 2018 116                            -                  116           

Em 1º de janeiro de 2019 116                            -                               116 
Amortização 72                            -                               72 
Baixas ou Alienações -                           -                                -  

Em 31 de dezembro de 2019 188                           -                  188           
  

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2018 932                          -                  932          
Em 31 de dezembro de 2019 1.643                        1                      1.644       

Consolidado e Controladora
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Financiamentos à produção (b)              99.560            108.482               86.615               81.878
Capital de giro                3.499                    -                   3.499                    -  
Debêntures (a)              48.632                    -                 48.632                    -  
Arrendamentos (15.1)                 6.175                    -                   6.155                    -  
Total de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos             157.866             108.482              144.901               81.878

Circulante             106.915            108.482               93.950               81.878
Não circulante              50.951                    -                 50.951                    -  

Consolidado Controladora

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Financiamentos à produção
Saldo inicial            108.482              60.881               81.878               14.504
Captações            127.888             188.122               118.713               94.294
Encargos financeiros provisionados                 8.319                 7.913                 6.644                 3.530
Pagamento de principal          (138.077)            (141.161)            (114.910)            (27.803)
Pagamento de encargos financeiros             (7.052)              (7.273)               (5.710)              (2.647)
Saldo final               99.560             108.482               86.615               81.878

Consolidado Controladora
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Arrendamentos 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Saldo incial (01.01.2019) 1.269                                    -   1.269                                     -  
Captações 7.332                                   -   7.306                                    -  
Encargos financeiros provisionados 98                                        -   95                                         -  
Pagamento de principal (1.989)                                 -   (1.981)                                  -  
Pagamento de encargos financeiros (535)                                   -   (534)                                    -  
Saldo final                  6.175                     -                   6.155                     -  

Consolidado Controladora

Total  
1 ano 2 anos 3 anos 1 ano 2 anos 3 anos

186ª Emissão -                              25.819              25.819 -                           (1.503)               (1.503)               48.632

Amortização Custo de captação
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Nota 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Total dos encargos financeiros 25                7.375                 7.721                 5.801                3.345
Encargos financeiros capitalizados 12                   944                    192                    843                   184
Despesas financeiras                   8.319                  7.913                 6.644                 3.529

Consolidado Controladora
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a) Dívida líquida corresponde ao endividamento bancário de curto e longo prazo total, menos os financiamentos tomados no âmbito do 

Sistema Financeiro Habitacional ou os financiamentos obtidos junto ao Fundo de Investimento Imobiliário do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços – FI-FGTS e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações financeiras.  

b) Imóveis a pagar corresponde ao somatório da conta “Imóveis a pagar” no passivo circulante e no passivo não circulante, excluída a 

parcela de terrenos adquirida por meio de permuta, se houver. 

c) Patrimônio líquido corresponde ao valor apresentado no balanço patrimonial.  

d) Recebíveis corresponde à soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazo, refletidos nas demonstrações financeiras.  

e) Receita a apropriar corresponde ao saldo apresentado nas notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas, relativo às 

transações de vendas já contratadas de empreendimentos não concluídos, não refletidas no balanço patrimonial em função das 

práticas contábeis adotadas no Brasil. 

f) Estoques corresponde ao valor apresentado na conta “imóveis a comercializar” do balanço patrimonial.  

g) Custo a apropriar corresponde aos custos a incorrer relativos às transações de vendas já contratadas de empreendimentos não 

concluídos.  

covenants
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Circulante
Não circulante
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Consolidado Saldo inicial Adições Reversões / 
Pagamentos

Saldo final

         
Cível                     19                    23                  (32)                     10 
Trabalhista                  562                  438                (751)                  249 

          
31 de dezembro 2018                   581                   461               (783)                  259 
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Saldo inicial Adições Reversões / 
Pagamentos

Saldo final

         
Cível                     10                       4                    (11)                       3 
Trabalhista                  249                  252                (106)                  395 

          
31 de dezembro 2019                  259                  256                 (117)                  398 

Controladora Saldo inicial Adições Reversões / 
Pagamentos

Saldo final

         
Cível                     19                       8                   (17)                     10 
Trabalhista                  368                     -                 (320)                    48 

          
31 de dezembro 2018                  387                       8               (337)                    58 

Saldo inicial Adições Reversões / 
Pagamentos

Saldo final

         
Cível                     10                       3                    (11)                       2 
Trabalhista                    48                   184                   (16)                   216 

          
31 de dezembro 2019                    58                   187                  (27)                   218 
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Provisão para garantias 12.582              12.999              5.460               8.969               

Total de provisão para garantias               12.582 12.999                             5.460 8.969               

Circulante 4.874               3.760               1.550               3.069               
Não circulante 7.708               9.239                3.910                5.900               

Consolidado Controladora
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31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018

Controladora

Controladora
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2019 2018 2019 2018

Receita por incorporação imobiliária 442.380          495.552                     352.028 255.181          
Receita por permuta  41.450             44.060                         33.056 25.574           
Receita por prestação de serviços 2.166                3.420                                2.166 3.420             
Receita bruta total           485.996 543.032                    387.250 284.175         

   
Impostos sobre vendas (10.195)            (10.994)                        (7.638) (5.696)           
Distratos (45.472)          (35.616)                      (37.777) (15.923)         
Ajuste a valor presente 3.448               (884)                               2.715 (660)              

Receita operacional líquida 433.777           495.538          344.550          261.896            

Consolidado Controladora
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Custos de terrenos, construção e manutenção           (144.017) (178.072)                (100.082) (75.419)         
Consultorias e serviços         (106.597) (101.949)                   (82.698) (57.227)         
Salários, encargos e benefícios          (54.497) (47.642)                  (48.206) (35.814)         
Utilidades (água, energia e outros)             (18.229) (20.490)                    (14.962) (12.143)          
Comissões, marketing e publicidade            (21.733) (21.177)                     (17.805) (11.195)           
Aluguel             (14.181) (13.123)                     (12.084) (7.657)           
Encargos financeiros             (7.375) (7.721)                         (5.801) (3.345)          
Despesas tributárias             (1.050) (1.242)                           (775) (536)              
Depreciação e amortização             (3.398) (472)                           (3.383) (448)             
Outras (10.744)           (9.534)            (8.354)            (5.664)            
Total de custos e despesas (381.821)          (401.422)         (294.150)         (209.448)        

Classificados como:

Custo dos imóveis vendidos (331.152)          (348.755)        (255.926)        (184.522)         
Despesas gerais e administrativas (24.190)           (28.273)           (15.670)           (10.694)           
Despesas com vendas (26.479)           (24.394)          (22.554)          (14.232)           

Total de custos e despesas (381.821)          (401.422)         (294.150)         (209.448)        

Consolidado Controladora

 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Receitas financeiras  
Rendimentos de aplicações financeiras                 5.181 3.641                             4.264 1.798               
Outras receitas financeiras                   198 219                                    106 63                    

5.379               3.860               4.370               1.861                 
Despesas financeiras
Juros pagos a fornecedores                 (102) (33)                                  (97) (32)                 
Despesas bancárias                  (95) (78)                                  (94) (77)                 
Outras despesas financeiras                (427) (235)                               (110) (169)                

(624)                (346)                (301)                (278)                

Resultado financeiro líquido 4.755               3.514                4.069               1.583                

Consolidado Controladora
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 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

 

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 55.809  96.959  53.048  84.444
Imposto de renda e contribuição social a alíquota de 34% 34% 34% 34% 34%
Despesa estimada com imposto de renda e contribuição social ( 18.975)  ( 32.966)  ( 18.036)  ( 28.711) 

Empresas tributadas pelo Lucro Real        
Adições e exclusões ( 43.370)  ( 89.241)  ( 46.336)  ( 48.346) 
Adição (exclusão) equivalência patrimonial     ( 835)  ( 30.720) 
Base de tributação 12.439  7.718  5.878  5.378
Despesa com IRPJ e CSLL do exercicio ( 4.229) ( 2.624) ( 1.999) ( 1.828) 

       
Empresas tributadas pelo RET (4%)        
Base de tributação 447.968  503.832  351.953  264.669
Alíquotas aplicáveis ao Regime especial de tributação 1,92%  1,92%  1,92%  1,92%
Despesa com imposto ( 8.601)  ( 9.674)  ( 6.757)  ( 5.082) 
Despesa com imposto diferido  336   1.222   288   562
Despesa com IRPJ e CSLL RET corrente ( 8.264) ( 8.452) ( 6.488) ( 4.520) 

Composição das despesas no resultado
Despesa com IRPJ e CSLL do exercicio ( 4.229) ( 2.624) ( 1.999) ( 1.828) 

Despesa com IRPJ e CSLL RET ( 8.601) ( 9.674) ( 6.757) ( 5.082) 

( 12.830) ( 12.298) ( 8.756) ( 6.910) 
Alíquota efetiva 23% 13% 17% 8%

Consolidado Controladora
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31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Empréstimos + Imóveis a pagar             164.078 124.310                      148.957 89.979           
Menos: Caixa e equivalentes de caixa            156.550            139.525              131.987 100.964         
Dívida Líquida (caixa líquido)               7.528            (15.215)               16.970 (10.985)         
Total do Patrimônio líquido            106.393            103.974             129.720 107.147          
Índice de alavancagem 0,07 (0,15) 0,13 (0,10)

ControladoraConsolidado
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•

•

•

Nota
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Ativos financeiros:
Custo amortizado 153.711             150.720           123.887            111.931              
- Clientes por incorporação de imóveis 11 99.277            105.019          80.132              76.981            
- Caixa e equivalentes de caixa 10 54.434          45.701           43.755             34.950           

Valor justo por meio do resultado - VJR 102.116           93.824           88.232             66.014            
Aplicações financeiras 10 102.116           93.824           88.232             66.014            

Passivos financeiros:
Custo amortizado 187.092          150.550         168.248           107.236          
- Empréstimos, financiamentos,
debêntures e arrendamentos 17 157.866            108.482           144.901            81.878             
- Fonecedores 18 23.014            26.240           19.291               17.257            
- Imóveis a pagar 20 6.212              15.828           4.056               8.101              

ControladoraConsolidado
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25, §1º, VI, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 
480/09. Declaro, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações Investidores da 
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com 
sede na Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Economia sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”) que revi, discuti e 
concordo com as informações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019. Belo Horizonte (MG), 20 de agosto de 2020. 

 
 

____________________________________________ 
Bruno Ganev Alonso 
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25, §1º, V, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 
480/09. Declaro, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações Investidores da 
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com 
sede na Rua Padre Marinho, nº 37, 4º andar, Santa Efigênia, CEP 30140-040, na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Economia sob o nº 04.065.053/0001-41 (“Companhia”) que revi, discuti e 
concordo com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes da 
Companhia (Ernst & Young Auditores Independentes S.S.) referentes às informações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. 
Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020. 
       

 
____________________________________________ 
Bruno Ganev Alonso 
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 
(Anteriormente BRZ Empreendimentos e Construções Ltda.) 
 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E 
CONSOLIDADAS, PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018 

E RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

367



CONTEÚDO: 
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

Contínuo crescimento operacional  

Melhor Resultado da História   
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Landbank e expansão para novos mercados 

landbank

Market Share
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Avanços na Governança Coorporativa 

compliance 

compliance. 

Certificação de Qualidade 

Investimento em Tecnologia 

Go Live
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o Gestão por Indicadores 

 

o Criação Conselho de Inovação 

Controller

Auditoria Independente 
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Qualidade, Segurança e Meio Ambiente 

Marketing
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Desenvolvimento Humano 

Por fim, a administração destaca e agradece a participação de todos seus parceiros, clientes 
investidores e demais agentes que contribuíram para o melhor ano da história da Companhia. Com 
base na solidez apresentada, nosso planejamento estratégico e na estruturação de nosso modelo de 
negócios, trabalhamos para apresentar resultados ainda melhores para o exercício de 2019.   
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DESEMPENHO FINANCEIRO 

o Indicadores Financeiros
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o Desempenho do Caixa 

DESEMPENHO OPERACIONAL 

o Banco de Terrenos 

landbank

market share
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o Lançamentos Brutos (%) 

o Vendas Contratadas (%) 
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o Distrato 

o

o Produção 
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o Resultado a apropriar  

o Receita Líquida 

o Lucro Bruto e margem bruta 

o Custo Financeiro alocado ao CMV 
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o SG&A 

o Resultado financeiro 
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o  EBITDA  

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 

Diretora presidente 

Diretor executivo 

Diretor administrativo-financeiro 

Contador 

Gerente de Controladoria 
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Reconhecimento de receitas de unidades imobiliárias não concluídas 

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

Reconhecimento de receitas de unidades imobiliárias não concluídas e de serviços de construção 

Percentage of Completion
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Demonstrações do valor adicionado 
 

Auditoria do período anterior 
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
Em milhares de Reais

ATIVO
CIRCULANTE

Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 
explicativa
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
Em milhares de Reais

PASSIVO
CIRCULANTE

Total do Passivo Circulante

NÃO CIRCULANTE

Total do Passivo Não Circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total do Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 
explicativa
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
Em milhares de Reais

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

Em milhares de Reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

Em milhares de Reais

Saldos em 01 de janeiro de 2017

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Saldos em 01 de janeiro de 2018

Saldos em 31 de dezembro de 2018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
Em milhares de Reais

2018 2017 2018 2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Reapresentado Reapresentado
Lucro líquido do exercício 84.661 43.553 77.534 29.778

Depreciação e amortização 472 234 448 234
Valor residual do imobilizado / intangível (13) -                (13) -                
Resultados de equivalencia patrimonial -                     -                (30.720) (35.224)
Resultados financeiros 5.317 3.617 3.530 1.706
Provisão para garantia 3.992 4.948 3.261 3.691
Constituição (reversão) de Provisões para risco de crédito, líquida (65) 213 206 149
Ajuste a valor presente de contas a receber 884 -                660 -                
Provisões para cíveis, trabalhistas e tributários (323) 157 (323) (37)

Lucro líquido ajustado do exercício 94.925 52.722 54.583 297

(Aumento) redução dos ativos operacionais:
(Aumento) redução de Clientes (58.826) (32.453) (60.447) (13.864)
(Aumento) redução de Estoques (33.022) 5.382 (39.410) (5.641)
(Aumento) redução de  Outros ativos (5.060) (4.720) (3.298) (3.654)

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Aumento (redução) de Fornecedores 9.655 11.181 9.231 6.454
Aumento (redução) de Impostos e encargos trabalhistas 5.801 1.167 5.976 804
Aumento (redução) de Obrigações fiscais 23.534 11.139 12.831 4.629
Aumento (redução) de Adiantamento de clientes 6.505 1.042 20.152 (588)
Aumento (redução) de  Débito com SCP's (3.017) (2.395) 2.193 1.514
Aumento (redução) de Imóveis a pagar 7.473 5.594 6.813 998
Aumento (redução) de Outros passivos (165) 3.131 (76) 2.909
Juros pagos (4.717) (3.277) (2.229) (681)
IRPJ/CSLL pagos (16.677) (9.018) (7.066) (3.821)

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 26.409 39.495 (747) (10.644)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (2.253) (1.299) (2.068) (1.322)
Redução (aquisição/aporte) em investimentos -                     -                23.166 26.868
Venda de imobilizado 26 -                26 -                

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (2.227) (1.299) 21.124 25.546

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Novos empréstimos 158.193 115.708 108.031 19.829
Pagamento de empréstimos (111.192) (80.718) (42.247) (14.835)
Transações com terceiros -                     2.688 -                     1.479
 Lucros distribuídos (27.336) (27.403) (10.586) (6.797)

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos 19.665 10.275 55.198 (324)

43.847 48.471 75.575 14.578

 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 95.678 47.207 25.389 10.811

 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 139.525 95.678 100.964 25.389
43.847 48.471 75.575 14.578

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado pelas 

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ControladoraConsolidado
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Demonstrações do valor adicionado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

2018 2017 2018 2017
1. RECEITAS 506.840 293.371 267.472 61.154
1.1. Venda de imóveis e prestação de serviços 506.532                 293.270                 267.592                 60.889                   
1.2. Outras receitas 243                        314                         86                          414                         
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos - reversão (constituição) 65                          (213)                        (206)                       (149)                        

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (331.985)                (204.891)                (161.832)                 (46.438)                 

2.1. Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (179.100)                 (85.553)                 (75.951)                  (22.774)                  
2.2. Serviços de terceiros e outros (122.770)                 (107.628)                (68.239)                  (17.819)                   
2.4. Outras (30.115)                   (11.710)                    (17.642)                   (5.845)                   

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1+2) 174.855                 88.480                  105.640                 14.716                     

4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (472)                       (234)                       (448)                      (234)                       

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3+4) 174.383                  88.246                   105.192                  14.482                   

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 3.640                     2.645                     32.518                    35.823                   
6.1. Resultado de equivalência patrimonial -                        -                        30.720                   35.224                   
6.2. Receitas de aplicações financeiras 3.640                     2.645                     1.798                      599                        

7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 178.023                  90.891                    137.710                   50.305                  

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (178.023)                (90.891)                  (137.710)                 (50.305)                 

8.1 PESSOAL (41.499)                  (22.342)                  (31.464)                  (12.119)                    

8.1.1 Remuneração direta (35.306)                  (17.279)                   (26.938)                  (9.802)                    
8.1.2 Benefícios (4.155)                    (3.756)                    (3.175)                     (1.615)                     
8.1.3 FGTS (2.038)                    (1.307)                     (1.351)                     (702)                       

8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (30.878)                 (16.144)                   (17.599)                   (5.527)                    

8.2.1 Federais (30.049)                 (15.341)                   (17.447)                  (4.803)                   
8.2.2 Estaduais -                        (7)                           -                        (6)                           
8.2.3 Municipais (829)                       (796)                       (152)                        (718)                        

8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (20.985)                 (8.852)                   (11.113)                     (2.881)                    

8.3.1 Aluguéis (13.123)                    (4.572)                    (7.657)                    (1.129)                      
8.3.2 Juros (7.862)                    (3.837)                    (3.456)                    (1.662)                     
8.3.3 Outras -                        (443)                       -                        (90)                         

8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓRPIO (84.661)                  (43.553)                 (77.534)                  (29.778)                  

8.4.1 Lucros distribuídos (31.786)                   (27.403)                  (23.702)                  (6.797)                    
8.4.2 Lucros retidos (52.875)                 (16.150)                   (53.832)                  (22.981)                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 

399



2) BASE DE PREPARAÇÃO 

Declaração de conformidade 

International Financial Reporting Standards

400



3) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO 

4) USO DE JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS 

(a) Julgamentos 

(b) Incertezas sobre premissas e estimativas 

401



5) BASE DE MENSURAÇÃO 

6) BASE DE CONSOLIDAÇÃO 

Controladas  

Participação de não-controladores 

Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial 

Transações eliminadas na consolidação 

402



 

7) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

(a) Reconhecimento de receita 

403



Abaixo resumo dos contratos celebrados, partes envolvidas, garantias e riscos existentes:

404



Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguintes critérios:

405



Percentage of Completion

406



pro rata temporis 

407



(b) Benefícios a empregados 
 

(i) Benefícios de curto prazo a empregados 

(ii) Benefícios de término de vínculo empregatício 

(c) Receitas financeiras e despesas financeiras 

408



(d) Ajuste a valor presente 

(e) Custo dos empréstimos 

(f) Instrumentos financeiros 
 

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 

409



Classificação e mensuração subsequente

410



Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio: 

Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal 

e de juros: 

411



412



Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas 

impairment
impairment

impairment

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas

413



(iii) Baixa 

Ativos financeiros 

Passivos financeiros 

(iv) Compensação 

 

414



(g) Redução ao valor recuperável (impairment) 

 

415



Mensuração das perdas de crédito esperadas 

Ativos financeiros com problemas de recuperação 

Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 

Baixa 

  

416



(h) Estoques 

Estoque de terrenos a incorporar 

Permuta física:

Permuta financeira:

417



Estoques de imóveis em construção 

(i) Imobilizado 

Reconhecimento e mensuração 

Custos subsequentes 

418



Depreciação 

(j) Ativos intangíveis 

 

419



Gastos subsequentes 

Amortização 

(k) Propriedade para investimento 

(l) Provisões 

420



Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 

Provisão para manutenção de imóveis (Garantias) 

(m) Tributação 

421



Imposto de renda e contribuição social 

422



Impostos diferidos 

423



8) NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES CONTÁBEIS, JÁ EMITIDAS E AINDA NÃO ADOTADAS 

(a)  CPC 06 (R2) / IFRS 16– Arrendamentos 

424



(i) Transição 
 

(b)  Outras normas 

425



9) MUDANÇAS NAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

 

(i)  Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros 
 

426



427



Empréstimos 
e recebíveis

Empréstimos 
e recebíveis

428



Empréstimos 
e recebíveis

Empréstimos e 
recebíveis

(ii) Impairment de ativos financeiros 

Impairment 

Impairment 

429



(iii) Transição 
 

10) Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

430



11) Caixa e equivalentes de caixa 

431



12) Clientes por incorporação de imóveis 

 

2018 2017 2018 2017

Clientes a receber por incorporação de imóveis (a) 

Clientes por incorporação de imóveis            103.608              49.643               71.294              15.309 

Perda estimada na realização de créditos              (4.984)               (1.796)                  (914)                 (307)

Ajuste a valor presente                 (884)                     -                   (660)                     -   

             97.740             47.847              69.720              15.002 

 Contas a receber por prestação de serviço

Intermediação imobiliária                7.279                 2.417                 7.261                2.398 

 

            105.019             50.264               76.981              17.400 

Circulante              89.689              46.145             64.886              15.500 

Não circulante              15.330                 4.119              12.095                1.900 

Consolidado Controladora
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Riscos de crédito e de mercado, e perdas por redução ao valor recuperável 

13) Estoques 

 2018 2017 2018 2017

Saldo inicial (1.796)             (1.583)             (307)               (158)                
Adoção inicial CPC 48 (3.123)             -                 (401)                -                 
Adições (2.746)            (213)                (708)               (149)                
Recebimentos / reversões 2.681              -                 502                 -                 
Saldo final             (4.984)              (1.796)                  (914)                 (307)
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14) Partes relacionadas 

a) Operações com pessoal-chave da Administração 

(i) Principais transações com o pessoal-chave da Administração 

 

2018 2017 2018 2017
Estoque de terrenos               15.760 806                               15.760 806                  
Imóveis concluídos                  1.402                2.264                    721 1.284               
Imóveis em construção             38.287              25.157             38.254 16.482             
Adiantamento a fornecedores               11.266                 2.931                  5.113 1.110                 
Encargos financeiros capitalizados                    192                2.727                    184 940                  

Total             66.907 33.885                        60.032 20.622            

Circulante             54.640          33.885          47.765          20.622
Não circulante              12.267                  -             12.267 -            

ControladoraConsolidado
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b) Outras transações com partes relacionadas 

Créditos e débitos juntos a sócios de empreendimentos 

Conta corrente com empreendimentos 

2018 2017 2018 2017
Ativo

Créditos junto a sócios de Empreendimentos (a)  

Créditos com SCPs -                        -                        27.958               -                        

Total ativo com partes relacionadas -                        -                        27.958               -                        

Passivo

Créditos junto a sócios de Empreendimentos (a)

Débito com SCP's (2.974)                (5.991)                 (46.512)               (6.942)                

Total passivo com partes relacionadas (2.974)                (5.991)                 (46.512)               (6.942)                

Ativo (Passivo) (2.974)                (5.991)                 (18.554)              (6.942)                

Circulante                  (2.974)                  (5.006)                (18.554)                   (3.514)

Não circulante                         -                       (985)                         -                    (3.428)

Consolidado Controladora
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15) Propriedade para investimento 

16) Investimentos em controladas 

(Dividendos) / Equivalência 
 Aportes patrimonial

PORTAL JARDIM DO SOL II 68% 2.275                         (519)                            -                           1.756                         
PORTAL PEDRA DE JADE 86% 1.354                         (1.265)                         (179)                            (90)                             
PORTAL CAMINHOS DO MAR 68% 987                            -                                -                           987                            
PORTAL CAMINHO DOS LAGOS 50% 2.110                          (318)                            -                           1.792                          
PORTAL CAMINHO DAS PEDRAS 50% 412                            (3.451)                        2.392                         (647)                           
PORTAL SOLAR DAS TURQUESAS 50% 1.561                          (18)                              -                           1.543                         
PORTAL SOLAR DAS AMETISTAS 50% 3.595                        -                                -                           3.595                        
PORTAL PRIMAVERA 50% 3.186                         -                                -                           3.186                         
PORTAL DOS RUBIS 90% -                           (451)                           1.533                         1.082                         
PORTAL DOS CRISTAIS 90% -                           (690)                           -                           (690)                           
PORTAL DAS SAFIRAS 90% -                           (584)                          778                            194                            
PORTAL CAMPO DOS HIBISCOS 94% 10.603                       (4.623)                        3.418                         9.398                         
PORTAL DALIAS DO CAMPO 94% 5.148                         (4.010)                        8.060                        9.198                         
PORTAL RECANTO DAS PÉTALAS 84% -                           (1.011)                          2.705                        1.694                         
PORTAL RECANTO DAS CAMOMILAS 68% -                           (2.204)                        3.720                         1.516                          
PORTAL TULIPAS DO CAMPO 84% -                           (4.022)                        8.293                         4.271                         

Total   31.231                        (23.166)                       30.720                      38.785                      

Controladas Participação 01/01/2018 2018
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Dividendos / Equivalência 
 Amortização patrimonial

PORTAL JARDIM DO SOLI 68,00% -                (6.467)              6.467            -                      
PORTAL JARDIM DO SOL II 68,00% 3.844        (1.170)               (399)              2.275               
PORTAL CAMINHOS DO MAR 68,11% -                961                   26                  987                  
PORTAL CAMINHO DOS LAGOS 50,00% 2.505        (537)                 142                2.110                
PORTAL CAMINHO DAS PEDRAS 50,00% 105            (2.735)              3.042            412                   
PORTAL SOLAR DAS TURQUESAS 50,00% 2.486        (303)                 (622)              1.561                
PORTAL SOLAR DAS AMETISTAS 50,00% 6.441         (6.360)              3.514             3.595               
PORTAL PRIMAVERA 50,00% 123            241                   2.822            3.186                
PORTAL DOS CRISTAIS 90,00% -                271                   (271)               -                      
PORTAL DOS RUBIS 90,00% 4.604        (10.050)           5.446            -                      
PORTAL DAS SAFIRAS 90,00% 1.932         (8.930)             6.998            -                      
PORTAL CAMPO DOS HIBISCOS 94,00% 36              6.792               3.775            10.603             
PORTAL DALIAS DO CAMPO 94,00% 672            1.687                2.789            5.148               
PORTAL PEDRA DE JADE 86,21% 127            (268)                 1.495             1.354               

Total   22.875      (26.868)           35.224          31.231               

Controladas Participação 01/01/2017 2017
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17) Imobilizado 

Direito de uso
de aeronave

Custo

Em 1º de janeiro de 2017          345                  67              112           180                   145                      -               849 
Adições              -                   21               91           146                   263                      - 521             
Baixas ou Alienações              -                     -                -              -                       -                      - -                 

Em 31 de dezembro de 2017          345                  88            203          326                  408                      -             1.370 
 
Em 1º de janeiro de 2018          345                  88            203          326                  408                      -             1.370 
Adições -            197               270                    183 445                              1.095 2.190           
Baixas ou Alienações -            -                  -                     (145) -                                         - (145)            

Em 31 de dezembro 2018          345                285            473          364                   853               1.095             3.415 

Depreciação acumulada            

Em 1º de janeiro de 2017              6                    9               21           108                     53                      -                197 
Depreciação            69                    8               17            46                     55                      - 195             
Baixas ou Alienações -            -                  -              -            -                    -                   -                 

Em 31 de dezembro de 2017            75                   17              38           154                   108                      -               392 

Em 1º de janeiro de 2018            75                   17              38           154                   108                      -               392 
Depreciação            69                   16 33                       83                   129                   92 422            
Baixas ou Alienações              -                     - -                     (132)                       -                      - (132)             

Em 31 de dezembro de 2018          144                  33               71           105                   237                   92               682 

Valor contábil líquido            
Em 31 de dezembro de 2017          270                   71             165           173                   300                      -               978 
Em 31 de dezembro de 2018           201                252            402          260                   616               1.003            2.733 

Consolidado

Benfeitorias Máquinas e 
equipamentos

Móveis e  
utensílios

Veículos Computadores Total
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Direito de uso
de aeronave

Custo

Em 1º de janeiro de 2017          345                  53              111           180                   137                      -               826 
Adições              -                  35              92           146                   271                      - 544            
Baixas ou Alienações              -                     -                -              -                       -                      - -                 

Em 31 de dezembro de 2017          345                  88            203          326                  408                      -             1.370 
 
Em 1º de janeiro de 2018          345                  88            203          326                  408                      -             1.370 
Adições -            107               212                    183 408                              1.095 2.005          
Baixas ou Alienações -            -                  -                     (145) -                                         - (145)            

Em 31 de dezembro 2018          345                 195             415          364                   816               1.095            3.230 

Depreciação acumulada            

Em 1º de janeiro de 2017              6                    9               21           108                     53                      -                197 
Depreciação            69                    8               17            46                     55                      - 195             
Baixas ou Alienações -            -                  -              -            -                    -                   -                 

Em 31 de dezembro de 2017            75                   17              38           154                   108                      -               392 

Em 1º de janeiro de 2018            75                   17              38           154                   108                      -               392 
Depreciação            69                   10 29                       83                    116                    91 398             
Baixas ou Alienações              -                     - -                     (132)                       -                      - (132)             

Em 31 de dezembro de 2018          144                  27              67           105                  224                    91               658 

Valor contábil líquido            
Em 31 de dezembro de 2017          270                   71             165           172                   300                      -               978 
Em 31 de dezembro de 2018           201                 168            348          259                   592               1.004            2.572 

Controladora

Benfeitorias Máquinas e 
equipamentos

Móveis e  
utensílios

Veículos Computadores Total
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18) Intangível  

Custo Licença de uso de 
Software

Outros intangíveis Total

Em 1º de janeiro de 2017                      206                           1          207 
Adições 778                   -                             778 
Baixas ou Alienações -                    -                               -   

Em 31 de dezembro de 2017                      984                           1          985 
 
Em 1º de janeiro de 2018                      984                           1          985 
Adições 63                     -                    63          
Baixas ou Alienações -                    -                    -        

Em 31 de dezembro 2018                    1.047                           1        1.048 

Armotização acumulada    

Em 1º de janeiro de 2017 27                     -                    27          
Amortização 39                     -                    39          
Baixas ou Alienações -                    -                    -        

Em 31 de dezembro de 2017                        66                        -              66 

Em 1º de janeiro de 2018                        66                        -              66 
Amortização 50                                            -   50          
Baixas ou Alienações -                    -                    -        

Em 31 de dezembro de 2018                       116                        -              116 
   

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2017                       918                           1           919 
Em 31 de dezembro de 2018                       931                           1          932 

Consolidado e Controladora

Licença de Uso de 
Software Outros intangiveis Total
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19) Empréstimos 

Financiamentos à produção 

 

Nota 2018 2017 2018 2017
Total dos encargos financeiros 27                  7.721                  1.522                 3.345                 3.609
Encargos financeiros capitalizados 13                     192                 2.727                    184                    940
Despesas financeiras                   7.913                 4.249                 3.529                4.549

Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Financiamentos à produção                   108.482                      60.881                      81.878                      14.504

Total de empréstimos                   108.482                      60.881                      81.878                      14.504

Consolidado Controladora
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20) Fornecedores 

21) Adiantamentos de clientes  

Adiantamentos por recebimentos 

Adiantamentos por permutas 

443



 

22) Imóveis a pagar 

23) Provisão para riscos 

2018 2017 2018 2017
Obrigações por compra de terrenos 15.828                          8.355                            8.101                              1.288                             

Total de Obrigações por compra de terrenos                            15.828 8.355                                                           8.101 1.288                             

Circulante 3.564                            2.749                             609                                 1.288                             
Não circulante 12.264                           5.606                            7.492                             -                               

Consolidado Controladora
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24) Provisão para garantias 

Saldo inicial Adições Reversões / 
Pagamentos

Saldo final

Cível                     13                       8                     (1)                    20 
Trabalhista                   412                   198                  (48)                  562 

            
31 de dezembro 2017                  425                  206                  (49)                  582 

Consolidado          
Cível                    20                    23                  (33)                     10 
Trabalhista                  562                  438                (751)                  249 

          
31 de dezembro 2018                  582                   461               (784)                  259 
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25) Patrimônio líquido 

26) Receita operacional líquida 

31.12.2018 31.12.2017

2018 2017 2018 2017
Provisão para garantias 12.999                     9.008                      8.969                       5.707                      

Total de provisão para garantias                       12.999 9.008                                              8.969 5.707                      

Circulante 3.760                       1.409                       3.069                       994                           
Não circulante 9.239                       7.599                       5.900                      4.713                        

Consolidado Controladora
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26.1 Vendas contratadas de imóveis (consolidado)  

 

27) Custos e despesas por natureza 

 

2018 2017 2018 2017
Receita por incorporação imobiliária 495.553          272.475                       255.182 56.917              
Receita por permuta  44.060            25.287                          25.574 5.357               
Receita por prestação de serviços 3.420               -                                3.420 -                 
Receita bruta total            543.032 297.762                        284.175 62.274             

    
Impostos sobre vendas            (10.994) (5.899)                         (5.696) (1.239)              
Distratos             (35.616) (4.998)                        (15.923) (1.495)             
Ajuste a valor presente (884)               -                                 (660) -                 
Receita operacional líquida 495.538          286.865           261.896            59.541             

Consolidado Controladora

2018 2017
Vendas contratadas a incorrer
Custos a incorrer para as vendas contratadas (*)
Lucro bruto
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28) Resultado financeiro 

 

2018 2017 2018 2017
Custos de terrenos, construção e manutenção           (178.072) (84.181)                      (75.419) (22.536)           
Consultorias e serviços           (101.949) (84.087)                     (57.277) (12.582)           
Salários, encargos e benefícios            (47.642) (26.527)                      (35.814) (14.677)           
Utilidades (água, energia e outros)            (20.490) (9.366)                         (12.143) (4.736)             
Comissões, marketing e publicidade              (21.177) (23.547)                       (11.195) (5.242)            
Aluguel              (13.123) (4.572)                         (7.657) (1.129)              
Encargos financeiros               (7.721) (3.688)                         (3.345) (1.541)              
Despesas tributárias               (1.242) (745)                               (536) (636)                
Depreciação e amortização                 (472) (96)                                 (448) (234)                
Outras (9.534)            (3.828)            (5.614)             (1.258)             
Total de custos e despesas (401.422)         (240.637)        (209.448)        (64.571)           

Classificados como:

Custo dos imóveis vendidos (348.755)        (196.907)         (184.522)         (52.957)          
Despesas gerais e administrativas (28.273)           (20.398)          (10.694)           (6.521)             
Despesas com vendas (24.394)          (23.332)           (14.232)           (5.093)            

Total de custos e despesas (401.422)         (240.637)        (209.448)        (64.571)           

Consolidado Controladora

 

2018 2017 2018 2017
Receitas financeiras   
Rendimentos de aplicações financeiras                 3.641 2.645                               1.798 599                  
Outras receitas financeiras                     219 76                                          63 72                     

3.860               2.721                1.861                 671                   
Despesas financeiras
Juros pagos a fornecedores                   (33) -                                   (32) -                 
Despesas bancárias                   (78) (443)                                 (77) (90)                  
Outras despesas financeiras                 (235) (149)                                 (169) (121)                 

(346)                (592)                (278)                (211)                 

Resultado financeiro líquido 3.514                2.129                1.583                460                  

Consolidado Controladora
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30) Imposto de renda e contribuição social 

31) Gerenciamento do capital, de riscos e instrumentos financeiros 

a) Gerenciamento do Capital 

 2018 2017 2018 2017
 

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social  96.959  48.868   84.444  30.871               
Imposto de renda e contribuição social a alíquota de 34% 34% 34% 34% 34%
Despesa estimada com imposto de renda e contribuição social ( 32.966)  ( 16.615)  ( 28.711)  ( 10) 

Empresas tributadas pelo Lucro Real        
Adições e exclusões ( 89.241)  ( 48.868)  ( 48.364)   35.193
Adição (exclusão) equivalência patrimonial -                        -                        ( 30.702)  ( 35.224) 
Base de tributação  7.718  -                         5.378  -                       
Despesa com IRPJ e CSLL do exercicio ( 2.624) -                       ( 1.829) -                       

       
Empresas tributadas pelo RET (4%)        
Base de tributação  503.832  276.813   264.669  56.937
Alíquotas aplicáveis ao Regime especial de tributação 1,92%  1,92%  1,92%  1,92%
Despesa com imposto ( 9.674)  ( 5.315)  ( 5.082)  ( 1.093) 
Despesa com imposto diferido  3.635  -                         2.281  -                       
Despesa com IRPJ e CSLL RET corrente ( 6.039) ( 5.315) ( 2.801) ( 1.093) 

Composição das despesas no resultado
Despesa com IRPJ e CSLL do exercicio ( 2.624) -                       ( 1.829) -                       
Despesa com IRPJ e CSLL RET ( 9.674) ( 5.315) ( 5.082) ( 1.093) 

( 12.298) ( 5.315) ( 6.910) ( 1.093) 
Alíquota efetiva 13% 11% 8% 4%

Consolidado Controladora
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2018 2017 2018 2017
Empréstimos + Imóveis a pagar               124.310 69.236                            89.979 15.792              
Menos: Caixa e equivalentes de caixa              139.525              95.678             100.964 25.389             
Dívida Líquida (caixa líquido)             (15.215)            (26.442)            (10.985) (9.597)             
Total do Patrimônio líquido             103.974               54.351              107.147 54.351             
Índice de alavancagem em31 de dezembro (0,15) (0,49) (0,10) (0,18)

ControladoraConsolidado
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b)  Gerenciamento dos riscos financeiros  

(i) Estrutura de gerenciamento de risco 

 
(ii) Risco de crédito 

Categorias de instrumentos financeiros

Nota
2018 2017 2018 2017

Ativos financeiros:
Custo amortizado 150.720           93.819              111.931              27.132              
- Clientes por incorporação de imóveis 12 105.019            50.264             76.981              17.400             
- Caixa e bancos 11 45.701             43.555            34.950             9.732                

Valor justo por meio do resultado - VJR 93.824             52.123              66.014              15.657              
Aplicações financeiras 11 93.824             52.123              66.014              15.657              

Passivos financeiros:
Custo amortizado 150.550           85.821             107.236            23.818              
- Empréstimos 19 108.482           60.881             81.878             14.504             
- Fonecedores 20 26.240             16.585             17.257              8.026               
- Imóveis a pagar 22 15.828             8.355               8.101                1.288                

ControladoraConsolidado
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(iii) Risco de liquidez 

Exposição ao risco de liquidez 

452



(iv) Risco de mercado 

Análise de sensibilidade 

453



454



32) SEGUROS 

33) TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

 

Modalidde Tipo de cobertura
Importância 
segurada

Infra não incidente
Garante a execução dos serviços de rede não incidentes de água e esgoto, que atenderão ao 
projeto de construção dos empreendimentos. 5.975                          

Garante, durante o período de construção do empreendimento, indenização decorrente de danos 
causados à obra, tais como: incêndio, queda de raio, roubo, dentre outras coberturas específicas 
de instalações e montagens no local, objeto do seguro.

Seguro garantia de entrega de obra (SGEO), garante ao segurado a retomada da obra sinistrada e 
contratada de um construtor substituto para conclusão da obra.

Riso de engenharia, 
término de obras e pós 
entrega

1.002.901                 
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34) EVENTOS SUBSEQUENTES 
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
BALANÇOS PATRIMONIAIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais – R$)  

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

  

2017 2016 2017 2016
ATIVO Reapresentado Reapresentado
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 4 95.678 47.207 25.389 10.811
Clientes por incorporação de imóveis 5 46.145 16.246 15.500 3.625
Estoques 6 33.885 33.609 20.622 12.931
Tributos a recuperar 1.077 -                      1.077 -                      
Despesas antecipadas 72 1.534 24 42
Outros ativos 1.192 1.748 1.129 3.097

Total do ativo circulante 178.049 100.344 63.741 30.506

NÃO CIRCULANTE

Clientes por incorporação de imóveis 5 4.119 1.780 1.900 60
Créditos com terceiros -                      2.530 -                      -                      
Propriedade para investimento 8 4.450 4.450 4.450 4.450
Outros ativos 289 284 265 282
Investimentos em controladas 9 -                      -                      31.231 22.875
Imobilizado 10 978 652 978 630
Intangível 11 919 180 919 179

Total do ativo não circulante 10.755 9.876 39.743 28.476

TOTAL DO ATIVO 188.804 110.220 103.484 58.982

Nota 
Explicativa

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais – R$)  

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

2017 2016 2017 2016

PASSIVO Reapresentado Reapresentado
CIRCULANTE

Empréstimos 12 60.881 22.684 14.504 5.752
Fornecedores 16.585 5.404 8.026 1.572
Obrigações sociais e trabalhistas 2.632 2.934 1.748 1.230
Obrigações fiscais 3.590 1.882 1.095 -                      
Adiantamento de clientes 13 26.618 25.576 9.312 9.900
Imóveis a pagar 14 2.749 2.760 1.288 290
Débito com SCP's 7 5.006 -                      3.514 1.599
Provisão para riscos 15 582 425 387 425
Provisão para garantias 16 1.409 1.054 994 640

Total do Passivo Circulante 120.052 62.719 40.868 21.408

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos 12 -                      2.867 -                      2.867
Débito com SCP's 7 985 3.380 3.428 1.914
Imóveis a pagar 14 5.606 -                      -                      -                      
Provisão para garantias 16 7.599 3.006 4.713 1.376
Outros passivos 211 47 124 47

Total do Passivo Não Circulante 14.401 9.300 8.265 6.204

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17
Capital social 4.000 4.000 4.000 4.000
Reserva de Lucros 50.351 27.370 50.351 27.370

54.351 31.370 54.351 31.370
Participações não controladores -                      6.831 -                      -                      

Total do Patrimônio Líquido 54.351 38.201 54.351 31.370

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 188.804 110.220 103.484 58.982

Nota 
Explicativa

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais – R$) 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Receita operacional líquida 18 286.865 210.889 59.541 32.471

Custo dos imóveis vendidos 19 (196.907) (152.127) (52.957) (28.540)
Lucro bruto 89.958 58.762 6.584 3.931

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas Gerais e administrativas 19 (20.398) (19.267) (6.521) (3.701)
Despesas comerciais 19 (23.332) (10.364) (5.093) (1.316)
Resultado de Equivalência Patrimonial 9 -                     -                     35.224 20.209
Perda por redução ao valor recuperável de créditos (213) -                     (149) -                     
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 724 (87) 366 (86)

Lucro operacional antes do resultado financeiro 46.739 29.044 30.411 19.037

RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras 20 (592) (46) (211) (26)
Receitas financeiras 20 2.721 1.947 671 853

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 48.868 30.945 30.871 19.864

Imposto de Renda e Contribuição Social (5.315) (3.689) (1.093) (527)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 43.553 27.256 29.778 19.337

Lucro atribuível a:
Sócios controladores 29.778 19.337
Sócios não controladores 13.775 7.919

43.553 27.256

Nota 
explicativa

Consolidado Controladora
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais – R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Lucro Líquido do exercício 43.553 27.256 29.778 19.337

Outros componentes do resultado abrangente -                   -                   

TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES DO 
EXERCÍCIO 43.553 27.256 29.778 19.337

Resultado abrangente atribuível a:

Sócios controladores 29.778 19.337

Sócios não controladores 13.775 7.919

43.553 27.256

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais–R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

  

Total

Saldos em 1 de janeiro de 2016 2.000 14.929 -                      16.929 6.225 23.154

Aumento de capital 2.000 (2.000) -                      -                -                       -                      
Transação de Capital - SCPs -                  -                    -                      -                1.111 1.111
Lucro líquido do exercício -                  -                    19.337 19.337 7.919 27.256
Distribuição de lucros -                  -                    (4.896) (4.896) (8.424) (13.320)
Retenção de lucros -                  14.441 (14.441) -                -                       -                      

Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.000 27.370 -                      31.370 6.831 38.201

Lucro líquido do exercício -                  -                    29.778 29.778 13.775 43.553
Distribuição de lucros -                  -                    (6.797) (6.797) (20.606) (27.403)
Retenção de lucros -                  22.981 (22.981) -                -                       -                      

Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.000 50.351 -                      54.351 -                       54.351

Patrimônio Líquido atribuído aos sócios Participações 
de não 

controladoresCapital Social Reserva de 
Lucros

Lucros 
Acumulados Total
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais–R$) 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

2017 2016 2017 2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Reapresentado Reapresentado
Lucro líquido do exercício 43.553 27.256 29.778 19.337

Depreciação e amortização 234 96 234 96
Valor residual do imobilizado / intangível -            638 -            514
Resultados de equivalencia patrimonial -            -                    (35.224) (20.209)
Resultados financeiros 3.617 1.505 1.706 546
Provisão para garantia 4.948 4.060 3.691 2.016
Constituição (reversão) de Provisões para risco de crédito, líquida 213 1.582 149 158
Ajuste a valor presente de contas a receber -            -                    -            -                    
Provisões para cíveis, trabalhistas e tributários 157 -                    (37) -                    

Lucro líquido ajustado do exercício 52.722 35.137 297 2.458

(Aumento) redução dos ativos operacionais:
(Aumento) redução de Clientes (32.453) (12.967) (13.864) 3.095
(Aumento) redução de Estoques 5.382 (11.998) (5.641) (10.261)
(Aumento) redução de  Outros ativos (4.720) (1.513) (3.654) 119

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Aumento (redução) de Fornecedores 11.181 3.196 6.454 172
Aumento (redução) de Impostos e encargos trabalhistas 1.167 7.380 804 2.310
Aumento (redução) de Obrigações fiscais 11.139 -                    4.629 -                    
Aumento (redução) de Adiantamento de clientes 1.042 2.484 (588) 646
Aumento (redução) de  Débito com SCP's (2.395) 3.380 1.514 1.734
Aumento (redução) de Imóveis a pagar 5.594 2.760 998 290
Aumento (redução) de Outros passivos 3.131 (7.577) 2.909 (7.825)

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 51.790 20.282 (6.142) (7.262)

Juros pagos (3.277) -                    (681) -                    
IRPJ/CSLL pagos (9.018) (6.198) (3.821) (1.220)

Fluxo de caixa líquida proveniente das (utilizado nas) atividades operacio 39.495 14.084 (10.644) (8.482)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (1.299) (619) (1.322) (618)
Redução (aquisição/aporte) em investimentos -            4.560 26.868 16.230

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (1.299) 3.941 25.546 15.612

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Novos empréstimos 115.708 16.257 19.829 6.669
Pagamento de empréstimos (80.718) -                    (14.835) -                    
Transações com terceiros 2.688 2.800 1.479 1.406
Lucros distribuídos (27.403) (13.320) (6.797) (4.896)

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos 10.275 5.737 (324) 3.179

48.471 23.762 14.578 10.309

 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 47.207 23.445 10.811 502
 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 95.678 47.207 25.389 10.811

48.471 23.762 14.578 10.309

CONSOLIDADO INDIVIDUAL

Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado pelas 

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

471



 

13 

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais–R$) 
 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

 

 

 

 

 

 

2017 2016 2017 2016
1. RECEITAS 293.371 213.757 61.154 33.150
1.1. Venda de Mercadorias, produtos e serviços 293.270 215.546 60.889 33.390
1.2. Outras receitas 314 (1.679) 414 (130)
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos - reversão (constituição) (213) (110) (149) (110)

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (204.891) (157.532) (46.438) (23.582)

2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (85.553) (68.023) (22.774) (12.811)
2.2. Serviços de terceiros e outros (107.628) (82.113) (17.819) (7.519)
2.4. Outras (11.710) (7.396) (5.845) (3.252)

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1+2) 88.480 56.225 14.716 9.568

4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (234) (96) (234) (96)

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3+4) 88.246 56.129 14.482 9.472

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 2.645 1.692 35.823 20.808
6.1. Resultado de equivalência patrimonial -                       -                       35.224 20.209
6.2. Receitas de aplicações financeiras 2.645 1.692 599 599

7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 90.891 57.821 50.305 30.280

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (90.891) (57.821) (50.305) (30.280)

8.1 PESSOAL (22.342) (13.699) (12.119) (6.593)

8.1.1 Remuneração direta (17.279) (9.351) (9.802) (4.819)
8.1.2 Benefícios (3.756) (3.429) (1.615) (1.331)
8.1.3 FGTS (1.307) (919) (702) (443)

8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (16.144) (12.512) (5.527) (3.335)

8.2.1 Federais (15.341) (10.721) (4.803) (2.555)
8.2.2 Estaduais (7) (5) (6) (4)
8.2.3 Municipais (796) (1.786) (718) (776)

8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (8.852) (4.354) (2.881) (1.015)

8.3.1 Aluguéis (4.572) (2.821) (1.129) (436)
8.3.2 Juros (3.837) (1.487) (1.662) (553)
8.3.3 Outras (443) (46) (90) (26)

8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓRPIO (43.553) (27.256) (29.778) (19.337)

8.4.1 Lucros distribuídos (27.403) (13.320) (6.797) (4.896)
8.4.2 Lucros retidos (16.150) (13.936) (22.981) (14.441)

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A BRZ EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - BRZ é uma sociedade empresária limitada, localizada 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que tem como principal atividade a incorporação e construção de 
empreendimentos imobiliários. 

Atuando nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a BRZ direcionou seus negócios nos últimos 
anos para o PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV do Governo Federal. Atuando nas Faixas 1,5 
e 2 do PMCMV, composto por apartamentos vendidos ao preço entre R$ 100 mil e no máximo R$ 240 mil, a 
BRZ vem se destacando pelo seu forte crescimento, focando prioritariamente neste tipo de 
empreendimento. 

Todos os empreendimentos da BRZ seguem as normas referentes ao Patrimônio de Afetação. O regime de 
afetação de incorporações imobiliárias está previsto nos artigos 31-A a 31-E da Lei nº 4.591/64. De acordo 
com o § 1º do art. 31-A, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações 
do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só 
responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.  A BRZ é sócia ostensiva de algumas 
Sociedades em Conta de Participação - SCP, havendo uma SCP específica para cada empreendimento, 
quando aplicável.  

Abaixo a demonstração dos empreendimentos em andamento e sua posição com relação a participação de 
parceiros ou não em SCP:  
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Empreendimento Cidade

Numero 
de 

Unidades Condições do empreendimento

Gestão Oeste do Estado de Minas Gerais - GOM

Portal Pedra de Jade Divinópolis 224 SCP -  Em fase final de construção com participação de 86,21%
Portal Topázio Imperial Divinópolis 192 Próprio em fase final de construção 
Portal Diamante Rosa Divinópolis 288 Próprio em fase final de construção 

704

Gestão Sul do Estado de Minas Gerais - GSM
Recanto das Pétalas Pouso Alegre 336 Próprio em fase inicial de aprovação
Portal Recanto das  Margaridas Pouso Alegre 336 Próprio em fase final de aprovação
Portal Recanto das Jades Pouso Alegre 288 Próprio em fase de construção
Recanto das Camomilas Pouso Alegre 288 SCP - Em fase inicial de construção com participação de 84%
Portal Tulipas do  Campo Varginha 496 SCP - Em fase inicial de construção com participação de 84%

1.744

Gestão Metropolitana de Campinas - GMC
Portal Azaléias do Campo Hortolândia 260 Próprio em fase inicial de aprovação
Portal Antúrios do Campo Hortolândia 260 Próprio em fase de incorporação
Portal Lótus do Campo Hortolândia 260 Próprio em fase de incorporação
Portal das Safiras Hortolândia 280 SCP - Em fase de construção com participação 90%
Portal dos Cristais Hortolândia 280 SCP - Em fase de construção com participação 90%
Portal dos Rubis Hortolândia 280 SCP - Em fase de construção com participação 90%
Portal Vale das Pérolas Sumaré 480 Próprio em fase inicial de aprovação
Portal Dálias do Campo Sumaré 352 SCP - Em fase de construção com participação de 94%
Portal Campos dos Hibiscos Sumaré 352 SCP - Em fase de construção com participação de 94%
Portal Solar das Mangabeiras Araras 400 Próprio em fase inicial de aprovação  
Portal Solar dos Jacarandas Araras 240 Próprio em fase de incorporação  

3.444

Gestão Metropolitana de Sorocaba - GMSC
Portal Vale das Rosas Tatuí 216 Próprio em fase de construção
Portal Lírios do Campo Tatuí 216 Próprio em fase de construção

432

Gestão Metropolitana de Limeira - GML  
Portal Vale das Esmeraldas Limeira 384 Próprio em fase de aprovação

384

Gestão Metropolitana de Ribeirão Preto - GMRP
Portal Vila dos Alecrins Ribeirão Preto 224 Próprio em fase inicial de aprovação
Portal Estação das Flores Ribeirão Preto 352 Próprio em fase inicial de aprovação

576

Gestão Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro - GMRJ
Jardim das Violetas Itaboraí 432 Próprio em fase inicial de aprovação
Portal Caminho das Pedras Itaboraí 448 SCP - Em fase de construção com participação de 50%
Portal Vila das Orquídeas Petrópolis 308 Próprio em fase inicial de aprovação
Portal Caminhos do Sol Itaguai 448 Próprio em fase de construção

1.636

TOTAL 8.920         
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2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS 
CONTÁBEIS 

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras para o exercício findo 31 de dezembro de 2017 foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil e 
aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC).   

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira 
e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo CPC e aprovadas pela CVM e CFC. Estas 
normas incluem a Orientação “OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de 
Incorporação Imobiliárias Brasileiras” no que diz respeito ao reconhecimento de receitas e respectivos 
custos e despesas decorrentes de operações de incorporação imobiliária durante o andamento da obra 
(método do percentual de execução – POC). 

 
I.  Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto, pela 
valorização de determinados ativos e passivos financeiros, os quais quando aplicável, foram mensurados 
pelo valor justo, conforme descritos nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 

 

II. Base de Consolidação 

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas considerando todos os ativos e passivos, bem como 
as receitas e despesas dos empreendimentos em Sociedade em Conta de Participação - SCPs, portanto, o 
Patrimônio Líquido e o resultado do exercício contemplam a Consolidação de 100% desses 
empreendimentos (Consolidação integral). 
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2.2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas consistentemente para os exercícios apresentados 
nas demonstrações financeiras. 

 
(a) Reconhecimento de receita 

As práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas contas de receita 
de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de imóveis e adiantamentos 
recebidos de clientes seguem os procedimentos e orientações estabelecidas pela Orientação OCPC 04 do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02, às 
entidades de incorporação imobiliária brasileiras, aprovada pela Deliberação CVM Nº 653/10, quais sejam: 

Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguintes critérios: 

(i) As receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez 
que a transferência de riscos e benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o 
método chamado de “POC”, “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada 
empreendimento, ou seja, o reconhecimento das receitas ocorre à medida que a construção 
avança. O método POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total 
orçado dos respectivos empreendimentos sobre as vendas contratadas. Os custos de terrenos e 
de construção, inerentes às respectivas incorporações das unidades vendidas, são apropriados 
ao resultado quando incorridos.    

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

Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento que a venda é efetivada, 
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, sendo as receitas mensuradas pelo valor 
justo da contraprestação recebida e a receber.   

Os juros e os ajustes a valor presente são apropriados ao resultado, na rubrica de receita de incorporação 
imobiliária, no período pré-chaves, e na rubrica de receitas financeiras, no período pós-chaves, observando 
o regime de competência, independentemente de seu recebimento.  As receitas e despesas são apropriadas 
ao resultado de acordo com o regime de competência.   

A Provisão para devedores duvidosos é constituída com base na avaliação da Administração quanto a 
eventuais perdas na realização de contas a receber.  
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(b) Ajuste a valor presente 

Os elementos integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de operações de curto prazo (se 
relevantes) e longo prazo, sem a previsão de remuneração ou sujeitas a:  

(i) juros pré-fixados;  
(ii) juros notoriamente abaixo do mercado para transações semelhantes; e  
(iii) reajustes somente por inflação, sem juros,  

São ajustados a seu valor presente, com base em taxa de juros efetiva, sendo suas reversões reconhecidas 
no resultado do exercício na rubrica de receita de incorporação imobiliária, no período pré-chaves, e na 
rubrica de receitas financeiras, no período pós entrega das chaves.  

 

(c) Custo dos empréstimos 

Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos 
qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem prontos para 
uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para 
o uso ou a venda pretendida.   

Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos.   

 

(d) Redução ao valor recuperável (impairment) 

A Empresa avalia, ao menos anualmente, se há alguma indicação de redução ao valor recuperável de (i) ativo 
imobilizado e (ii) ativo intangível - software. Em 2017 e 2016, não foram identificados indícios de que tais 
ativos possam ter sofrido desvalorização.  

 

(e) Instrumentos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando uma entidade da Empresa for parte das 
disposições contratuais do instrumento.   

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação são 
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos 
financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) e são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos 
ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente 
atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
imediatamente no resultado.   
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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.   

Ativos financeiros 

Os ativos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento inicial em uma das quatro 
categorias a seguir:  

(i) pelo valor justo por meio de resultado;  
(ii) mantidos até o vencimento;  
(iii) empréstimos e recebíveis; e 
(iv) disponíveis para venda.  

A classificação depende da natureza e propósito dos ativos financeiros e é determinada no reconhecimento 
inicial.   

A seguir, demonstramos o resumo das principais práticas contábeis adotadas na contabilização e 
apresentação dos ativos financeiros da Empresa: 

 Caixa e equivalentes de caixa - São considerados como caixa e equivalentes de caixa os valores 
mantidos como caixa, contas-correntes bancárias e aplicações financeiras de curto prazo e alta 
liquidez, resgatáveis em até 90 dias e que têm baixo risco de variação no valor justo. São reconhecidos 
ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento de cada balanço, em base 
pro-rata temporis, em linha com os valores de realização.  
 
As aplicações financeiras são classificadas como instrumentos financeiros ativos mantidos para 
negociação, sendo ajustadas ao seu valor justo nas datas de encerramento do balanço, quando 
aplicável, em contrapartida ao resultado.   
 
Títulos e valores mobiliários - São classificados em duas categorias: títulos mantidos até o vencimento 
e títulos disponíveis para venda. São apresentados pelo custo de aquisição acrescido por juros, 
correção monetária, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, incorridos até a data do 
balanço, sendo os títulos disponíveis para venda ajustados ao seu valor justo nas datas do 
encerramento do balanço, quando aplicável, e tem como contrapartida outros resultados 
abrangentes.   
 
Contas a receber de clientes por incorporação de imóveis - Correspondem aos valores a receber da 
venda das unidades imobiliárias, reconhecidos inicialmente conforme descrito no item “a” acima, 
atualizados pelas condições contratuais estabelecidas, líquidos do ajuste a valor presente, quando 
aplicável. 
 

A Sociedade 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 
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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.   

Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento inicial em uma das duas 
categorias a seguir:  

(i) passivos financeiros a valor justo por meio do resultado; e  
(ii) outros passivos financeiros.   

Os passivos financeiros da Sociedade estão classificados como “outros passivos financeiros” e mensurados 
pelo custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, e incluem os empréstimos, contas a pagar a 
fornecedores e contas a pagar por aquisição de terrenos.   

Os empréstimos são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquido dos custos das 
transações. Na data do balanço está apresentado pelo seu reconhecimento inicial, deduzido da amortização 
das parcelas de principal, quando aplicável, e acrescido dos correspondentes encargos incorridos. Os custos 
de transações estão apresentados como redutores do passivo circulante e não circulante, sendo apropriados 
ao resultado no mesmo prazo de pagamento do financiamento que o originou, com base na taxa efetiva de 
cada transação.   

A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações da Sociedade são extintas e canceladas 
ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga 
e a pagar é reconhecida no resultado.   

A Sociedade não possui passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.   

 

(f) Imóveis a comercializar 

Os estoques das unidades já concluídas ou em construção e ainda não vendidas, inclusive estoques de 
terrenos, são demonstrados pelo valor do custo incorrido de cada unidade, os quais não excedem o valor de 
mercado. Os estoques de terrenos em caso de permuta são valorizados pelo valor de venda do terreno 
permutado e, excepcionalmente, pelo valor de venda das unidades permutadas. A classificação entre curto 
e longo prazo é feita tendo como base a expectativa de início do empreendimento. O custo efetivo de 
construção de unidades permutadas é diluído nas demais unidades.   

Os estoques de materiais estão avaliados pelo menor valor entre o custo médio de compras e os valores 
líquidos de realização.   

 

(g) Imobilizado 

Estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável 
acumulada, quando aplicável. São registrados como parte dos custos das imobilizações em andamento os 
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custos de empréstimos capitalizados de acordo com a política contábil da Sociedade. Tais imobilizações são 
classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. 
A depreciação desses ativos inicia-se quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos 
outros ativos imobilizados já em uso.   

Ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro são depreciados pela vida útil esperada da mesma 
forma que os ativos próprios ou por um período inferior, se aplicável, conforme termos do contrato de 
arrendamento em questão.   

 

(h) Ativos intangíveis 

Ativos intangíveis, com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao custo, deduzido da 
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumulada.   

Os gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. O 
ativo intangível gerado internamente resultante de gastos com desenvolvimento (ou de uma fase de 
desenvolvimento de um projeto interno) é reconhecido se, e somente se, demonstrado todas as condições 
previstas no item 57 do CPC 04 (R1) sobre ativo intangível.   

O montante inicialmente reconhecido de ativos intangíveis gerados internamente corresponde à soma dos 
gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou a atender aos critérios de reconhecimento 
mencionados anteriormente. Quando nenhum ativo intangível gerado internamente puder ser reconhecido, 
os gastos com desenvolvimento serão reconhecidos no resultado do período, quando incorridos.   

Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis gerados internamente são registrados 
ao valor de custo, deduzido da amortização e da perda por redução ao valor recuperável acumulada, assim 
como os ativos intangíveis adquiridos separadamente.   

 

(i) Depreciação, amortização e baixa do imobilizado e do intangível 

A depreciação/amortização é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, 
de modo que o valor do custo menos o seu valor residual, quando relevante, após sua vida útil seja 
integralmente baixado (exceto para terrenos e construções/intangíveis em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação/amortização são revisados no final da data do balanço 
patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Os 
terrenos não sofrem depreciação.   
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(j) Ativos e passivos sujeitos a atualização monetária 

Os ativos e passivos em reais e sujeitos à indexação contratual ou legal são atualizados nas datas dos 
balanços pela aplicação do correspondente índice. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias 
são reconhecidos no resultado do exercício de acordo com o regime de competência.   

 

(k) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 

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 de relatório, 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 virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 

 

(l) Provisão para garantias 

As provisões para o custo esperado com a manutenção de imóveis são reconhecidas ao resultado a partir da 
data da venda das respectivas unidades imobiliárias, com base na melhor estimativa da Administração em 
relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação da Sociedade.   

 

(m) Tributação 

O imposto de renda, a contribuição social e os impostos sobre vendas, correntes e diferidos, são 
reconhecidos no resultado, exceto quando correspondem a itens registrados em “Outros resultados 
abrangentes”, ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos também 
são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, 
respectivamente.   

As despesas com imposto de renda e contribuição social e com impostos sobre vendas representam as somas 
dos impostos correntes, diferidos e impostos com recolhimento diferido.   

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera 
que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação 
tributária vigente no final de cada período de relatório, ou quando uma nova legislação tiver sido 
substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências 
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fiscais que resultariam da forma na qual a Sociedade espera, no final de cada período de relatório, recuperar 
ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.   

 

Imposto de renda e contribuição social 

Impostos correntes - A empresa adota, como facultado pela legislação fiscal vigente, o regime de caixa para 
apuração do resultado na incorporação imobiliária, sendo o resultado apurado utilizado na determinação do 
lucro tributável.    

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas 
tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de 
forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para 
cada empresa com base nas alíquotas vigentes no fim do exercício.  

A BRZ apura o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL) com base no lucro real patrimônio de 
afetação com RET (“Regime Especial de Tributação”), conforme detalhado abaixo: 

 Lucro real – Adotado pela Sociedade. Nesta sistemática, o IRPJ é calculado com base na alíquota de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240 mil, e a CSLL é 
calculada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, e consideram a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de CSLL, limitada a 30% do lucro tributável em cada exercício fiscal; 

 Regime Especial de Tributação (RET) – Adotado para todos os empreendimentos da BRZ. Conforme 
facultado pela Lei 12.024, de 27 de agosto de 2009, que alterou a Lei 10.931/2004, que instituiu o 
RET, foi feita a opção por submetê-los ao patrimônio de afetação e consequentemente ao RET. Para 
esses empreendimentos, o encargo consolidado referente ao IRPJ e a CSLL, a contribuição para 
financiamento da seguridade social – COFINS e programa de integração social – PIS, é calculado a 
alíquota global total de 4% sobre as receitas brutas (1% sobre as receitas brutas para os contratos 
elegíveis ao Programa Minha Casa Minha Vida -PMCMV, conforme limite estabelecido em lei, 
atualmente para empreendimentos cujo o preço de venda não seja superior a R$ 100 mil). A alíquota 
total para o IRPJ e CSLL é de 1,92% para o RET (0,47% para o RET – PMCMV dos empreendimentos 
cujo preço de venda não seja superior a R$ 100 mil). 
 

Impostos diferidos 

O imposto de renda e contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos em sua 
totalidade, conforme descrito no CPC 32 e “IAS 12 - Tributos sobre o Lucro”, sobre as diferenças entre ativos 
e passivos reconhecidos para fins fiscais e correspondentes valores compreendidos nas demonstrações 
financeiras e são determinados considerando as alíquotas (e leis) vigentes na data de preparação das 
demonstrações financeiras e aplicáveis quando o respectivo imposto de renda e contribuição social forem 
realizados.   
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Os impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que seja provável que existirá base 
tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e os prejuízos fiscais possam 
ser compensados. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício 
e, quando não for provável que lucros tributários futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de 
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado de forma a refletir o montante que se espera que 
seja recuperado.  

Impostos sobre as receitas - A receita é apresentada líquida de impostos sobre as vendas (PIS e COFINS). 
Para fins de cálculo do PIS e da COFINS, a alíquota total é de 9,25% no lucro real, 3,65% no lucro presumido, 
2,08% no RET e 0,53% no RET - PMCMV.  

 

(n) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote 
premissas no seu melhor julgamento e baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados 
relevantes, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, bem como os valores das receitas, 
custos e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras.   

Estimativas e premissas significativas são utilizadas quando da contabilização da provisão para manutenção 
de imóveis; da vida útil e do valor residual dos bens do imobilizado e intangível; do imposto de renda - IRPJ 
e da contribuição social - CSLL; de provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários; do valor justo de 
instrumentos financeiros e risco de crédito e, da receita que considera a estimativa do custo total orçado 
dos empreendimentos.   

A Sociedade revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. Os efeitos decorrentes dessas 
revisões são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revisadas, se a revisão afetar apenas este 
exercício, ou também em exercícios posteriores, se a revisão afetar tanto o exercício presente quanto 
exercícios futuros.  

 

(o) Moeda funcional e de apresentação 

A moeda funcional da Sociedade e a moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Real. As 
informações financeiras são apresentadas em milhares de reais, exceto onde indicado de outra forma.   
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2.3 – REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2016 
 

Em 2016 a sociedade realizou ajustes e reclassificações contábeis, substancialmente em função do 
aprimoramento do critério contábil de reconhecimento de receitas e custos de obras, através do POC.  

Após levantamento físico e financeiro específico sobre o imobilizado e intangível, a sociedade optou também 
pela reapresentação, em 2016, de custos de construção que preliminarmente estavam inseridos nas contas 
patrimoniais. 

Adicionalmente, houve outras reclassificações, sendo a principal, de imóvel rural para Propriedades para 
Investimento. 

Para fins comparativos, a Sociedade está reapresentando os saldos consolidados de 31 de dezembro 2016, 
conforme demonstrado abaixo:  

 

 

 

 

 

Originalmente 
apresentado Reclassificação Reapresentado

ATIVO
CIRCULANTE

# Caixa e equivalentes de caixa 45.943 1.264 47.207
# Clientes por incorporação de imóveis 12.276 3.970 16.246

Estoques 35.809 (2.200) 33.609
Despesas antecipadas 3.636 (2.102) 1.534

# Outros -                     1.748 1.748

Total do ativo circulante 97.664 2.680 100.344

NÃO CIRCULANTE

4 lpClientes por incorporação de imóveis 2.311 (531) 1.780
Créditos com terceiros 2.530 -                     2.530
Estoques -                     4.450 4.450

# Créditos com SCPs 237 47 284

Total do ativo Realizável a Longo Prazo 5.078 3.966 9.044
# Imobilizado 650 2 652
# Intangível 180 -                     180

Total do ativo não circulante 5.908 3.968 9.876

TOTAL DO ATIVO 103.572 6.648 110.220

Consolidado
2016
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Originalmente 
apresentado Reclassificação Reemitido

PASSIVO
CIRCULANTE
# Empréstimos 22.578                106                     22.684                
# Fornecedores 6.120                  (716)                   5.404                  

Obrigações sociais e trabalhistas 3.118                  (184)                   2.934                  
Obrigações fiscais -                     1.882                  1.882                  
Obrigações em Sociedades por Conta de Participação 10.100                (10.100)              -                     
Adiantamento de clientes 10.208                15.368                25.576                

# Imóveis a pagar -                     2.760                  2.760                  
# Débito com Terceiros 1.921                  (1.921)                -                     
# Provisão para contigências 421                     4                         425                     
# Provisão para manutenção 1.344                  (290)                   1.054                  

Outros 322                     (322)                   -                     
Total do Passivo Circulante 56.132                6.587                  62.719                

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos 2.867                  -                     2.867                  
# Débito com SCP´s -                     3.380                  3.380                  
# Adiantamento de clientes 13.055                (13.055)              -                     
# Provisão para manutenção 1.156                  1.850                  3.006                  
# Outros 47                       47                       

Total do Passivo Não Circulante 17.125                (7.825)                9.300                  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
# Capital social 4.000                  -                     4.000                  
# Reserva de Lucros 30.697                3.327                  27.370                

34.697                3.327                  31.370                
# Participações não controladores -                     6.831                  6.831                  

Total do Patrimônio Líquido 34.697                10.158                38.201                

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 107.954              8.920                  110.220              

Consolidado
2016
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2.4-REEMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÃOES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentam 
correções em relação àquelas divulgadas em 23 de abril de 2018, principalmente em virtude da sociedade 
ter efetuado ajustes e reclassificações relativos ao aprimoramento do critério contábil de reconhecimento 
de receitas e custos de obras, através do POC. Outras contas patrimoniais e de resultado sofreram 
reconciliações gerando ajustes de menor relevância. Em decorrência, os seguintes ajustes foram realizados 
nas presentes demonstrações financeiras, em relação às demonstrações financeiras antes apresentadas 

 

Originalmente 
apresentado Reclassificação Reapresentado

38 Receita operacional líquida 212.016                  (1.127)                     210.889                  

44 Custo dos imóveis vendidos (151.167)                (960)                        (152.127)                
Lucro bruto 60.849                    (2.087)                     58.762                    

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
43 Despesas Gerais e administrativas (14.267)                   (5.000)                     (19.267)                   
42 Despesas comerciais (9.675)                     (689)                        (10.364)                   
45 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas -                           (87)                           (87)                           

Lucro operacional antes do resultado financeiro 36.907                    (7.863)                     29.044                    

RESULTADO FINANCEIRO
41 Receitas financeiras (870)                        824                          (46)                           
39 Despesas financeiras 1.814                      133                          1.947                      

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 37.851                    (6.906)                     30.945                    

50 Imposto de Renda e Contribuição Social (3.693)                     4                              (3.689)                     

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 34.158                    (6.902)                     27.256                    

Consolidado 2016

486



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalmente 
apresentado Reclassificação Reemitido

ATIVO
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 95.729 (51) 95.678
Clientes por incorporação de imóveis 40.404 5.741 46.145
Estoques 35.608 (1.723) 33.885
Tributos a recuperar -                      1.077 1.077
Despesas antecipadas -                      72 72
Outros 6.400 (5.208) 1.192

Total do ativo circulante 178.141 (92) 178.049

NÃO CIRCULANTE

4 lpClientes por incorporação de imóveis 7.429 (3.310) 4.119
Estoques 4.450 -                      4.450
Créditos com SCPs 263 26 289

Total do ativo Realizável a Longo Prazo 12.142 (3.284) 8.858
Imobilizado 976 2 978
Intangível 919 -                      919

Total do ativo não circulante 14.037 (3.282) 10.755

TOTAL DO ATIVO 192.178 (3.374) 188.804

Consolidado
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Originalmente 
apresentado Reclassificação Reemitido

PASSIVO
CIRCULANTE

Empréstimos 60.876 5 60.881
Fornecedores 17.118 (533) 16.585
Obrigações sociais e trabalhistas 2.934 -                      2.632
Obrigações fiscais 2.468 1.122 3.590
Adiantamento de clientes 20.322 6.296 26.618
Imóveis a pagar 6.027 (3.278) 2.749
Débito com Terceiros 4.593 413 5.006
Provisão para contigências 579 3 582
Provisão para manutenção 1.713 (304) 1.409

Total do Passivo Circulante 116.630 3.724 120.052

NÃO CIRCULANTE

Débito com empresas ligadas -                      985 985
Imóveis a pagar 5.606 -                      5.606
Provisão para manutenção 4.053 3.546 7.599
Outros 854 (643) 211

Total do Passivo Não Circulante 10.513 3.888 14.401

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 4.000 -                      4.000
Reserva de Lucros 47.024 3.327 50.351

51.024 3.327 54.351
Participações não controladores 14.313 (14.313) -                      

Total do Patrimônio Líquido 65.337 (10.986) 54.351

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 192.480 (3.374) 188.804

Consolidado
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Originalmente 
apresentado Reclassificação Reemitido

Receita operacional líquida 308.068 (21.203) 286.865

Custo dos imóveis vendidos (211.291) 14.384 (196.907)
Lucro bruto 96.777 (6.819) 89.958

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas Gerais e administrativas (14.783) (5.615) (20.398)
Despesas comerciais (19.263) (4.069) (23.332)
Perda por redução ao valor recuperável de créditos -                           (213) (213)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas -                           724 724

Lucro operacional antes do resultado financeiro 62.731 (15.992) 46.739

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras (4.969) 4.377 (592)
Despesas financeiras 2.728 (7) 2.721

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 60.490 (11.622) 48.868

Imposto de Renda e Contribuição Social (5.263) (52) (5.315)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 55.227 (11.674) 43.553

Consolidado 2017
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3) REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 
 

Chamamos atenção à nota explicativa nº 02 às demonstrações financeiras, que menciona a necessidade de 
adequar algumas notas explicativas para atender aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
quanto à elaboração e apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais 
e relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Consequentemente, nosso relatório de auditoria emitido em 27 de 
fevereiro de 2018, sem modificação, está sendo reemitido considerando essas alterações e também para 
incluir a seção de Principais Assuntos de Auditoria (PAA). Nossa opinião continua sendo sem modificação. 

4) CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 

Os valores das aplicações financeiras, em sua grande maioria são Fundos de Investimento e Certificados de 
Depósitos Bancários – CDBs. Eles têm liquidez imediata sem qualquer penalização no resgate antecipado e 
estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. 

5) CLIENTES POR INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

 

2017 2016 2017 2016

Reapresentado Reapresentad
o

Caixa                 68                       52 46               31                     
Bancos - conta movimento         43.487                25.095 9.686          4.666                
Aplicações financeiras          52.123                22.060 15.657        6.114                
Caixa e equivalentes de caixa  95.678        47.207               25.389        10.811              

CONSOLIDADO INDIVIDUAL

 

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Clientes a receber por incorporação de imóveis (a) 

Clientes por incorporação de imóveis        49.643            19.608        15.309              3.843 
Perda estimada na realização de créditos        (1.796)            (1.582)           (307)               (158)
Ajuste a valor presente                -                     -                  -                     - 

       47.847            18.026        15.002              3.685 
 Contas a receber por prestação de serviço

Intermediação imobiliária          2.417                   -            2.398                   - 
 

       50.264            18.026        17.400              3.685 

Circulante        46.145            16.246        15.500              3.625 
Não circulante          4.119              1.780          1.900                   60 

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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a) Em decorrência dos critérios de reconhecimento de receita, o saldo de contas a receber das unidades 

vendidas e ainda não concluídas não está integralmente refletido nas demonstrações financeiras, uma vez 

que o seu registro é limitado à parcela da receita reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já 

recebidas.  

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Grupo não constituiu nenhuma provisão para distrato de clientes por 

entender que os saldos de contas a receber de vendas de unidades imobiliárias são totalmente realizáveis. 

Riscos de crédito e de mercado, e perdas por redução ao valor recuperável 

Segue abaixo a movimentação da provisão para risco de crédito para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2017 e de 2016: 

 

6) ESTOQUES 

 

 

O saldo de encargos financeiros capitalizados em 31 de dezembro de 2017 foi de R$2.727 (R$330 em 2016) no 

consolidado, e R$940 (R$330 em 2016) na controladora. 

 

 

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Saldo inicial (1.582)       (1.100)               (158)          (97)                    
Adições (216)          (482)                  (149)          (61)                    
Recebimentos / reversões -            -                    -            -                    
Saldo final        (1.798)                 (1.582)           (307)                    (158)

 

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Estoque de terrenos  806            9.272                  806            3.550                   
Imóveis concluídos            2.264 3.728                  1.284         1.808                   
Imóveis em construção         25.157                 20.609 16.482                          7.375
Adiantamento a fornecedores           2.931                        -   1.110                                 -   
Encargos financeiros capitalizados           2.727                        -   940                                  198

Total 33.885       33.609                20.622       12.931                 

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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7) PARTES RELACIONADAS 

 

 

Créditos e débitos juntos a sócios de empreendimentos 

O Grupo realiza operações com alguns parceiros de empreendimentos, geralmente acionistas não controladores das 

referidas SCPs, sobre as quais não incide remuneração. Essas operações se liquidam no encerramento da construção.  

Conta corrente com empreendimentos 

Tais operações são exclusivamente relacionadas ao aporte de recursos para a construção, sobre as quais não incide 
remuneração. 

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO 
 

A BRZ recebeu como parte de pagamento de créditos junto a terceiros, um imóvel rural localizado no 
município de Presidente Olegário – MG, avaliado por peritos independentes, em R$ 4,5 milhões. 

Este imóvel não possui atividade operacional regular e a BRZ pretende utilizá-lo como investimento. Em 
função das conjunturas econômicas atuais, e baseada em estudos internos, não há expectativa de realização 
destes investimentos a curto prazo. 

 

 

2017 2016 2017 2016
Ativo Reapresentado Reapresentado

Créditos junto a sócios de Empreendimentos (a)  

Créditos com SCPs -                   -                   -                   -                       
Total ativo com partes relacionadas -                   -                   -                   -                       

Passivo

Créditos junto a sócios de Empreendimentos (a)

Débito com SCP's (5.991)          (3.380)          (6.942)          (3.513)              

Total passivo com partes relacionadas (5.991)          (3.380)          (6.942)          (3.513)              

Ativo (Passivo) (5.991)          (3.380)          (6.942)          (3.513)              

Circulante (5.006)          -                   (3.514)          (1.599)              
Não circulante (985)             (3.380)          (3.428)          (1.914)              

INDIVIDUALCONSOLIDADO
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9) INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

A movimentação dos investimentos no final dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e de 
2016 estão assim apresentados: 

 

 

O sumário dos balanços patrimoniais das controladas em 31 de dezembro de 2017 está assim apresentado:  

 

 

O sumário dos balanços patrimoniais das controladas em 31 de dezembro de 2016 está assim apresentado: 

 

Participação 2015  Dividendos / 
Amortizações 

Equivalência 
Patrimonial 2016  Dividendos / 

Amortizações 
Equivalência 
Patrimonial 2017

Portal Jardim do Sol 2 68,00% 82 259 (341) -                 (6.467) 6.467 -                  
Portal Jardim do Sol 1 68,00% 1.239 -                       2.605 3.844 (1.170) (399) 2.275
Portal Primavera 68,11% 11.658 (14.085) 2.427 -                 961 26 987
Portal Turquesa 50,00% (1) 2.196 310 2.505 (537) 142 2.110
Portal Ametista 50,00% -                (429) 534 105 (2.735) 3.042 412
Portal Caminhos do Mar 50,00% -                (128) 2.614 2.486 (303) (622) 1.561
Portal Caminhos dos Lagos 50,00% (5) 5.411 1.035 6.441 (6.360) 3.514 3.595
Portal Caminhos das Pedras 50,00% -                123 -                      123 241 2.822 3.186
Portal dos Cristais 90,00% 1.364 (8.022) 6.658 -                 271 (271) -                  
Portal dos Rubis 90,00% -                1.119 3.485 4.604 (10.050) 5.446 -                  
Portal das Safiras 90,00% -                1.050 882 1.932 (8.930) 6.998 -                  
Portal Campos dos Hibiscos 94,00% -                36 -                      36 6.792 3.775 10.603
Portal Dálias do Campo 94,00% -                672 -                      672 1.687 2.789 5.148
Portal Pedra de Jade 86,21% -                127 -                      127 (268) 1.495 1.354
TOTAL 14.337 (11.671) 20.209 22.875 (26.868) 35.224 31.231

20172016

Empresas Controladas Participação Circulante  Não circulante Circulante  Não circulante  Patrimônio 
Líquido 

Portal Jardim do Sol 2 68,00% 2.857 152 2.145 6 858
Portal Jardim do Sol 1 68,00% 2.173 66 60 3 2.176
Portal Primavera 68,11% 4.539 -                       178 -                       4.360
Portal Turquesa 50,00% 1.253 41 11 1 1.283
Portal Ametista 50,00% 1.980 115 49 5 2.041
Portal Caminhos do Mar 50,00% 2.038 46 400 2 1.683
Portal Caminhos dos Lagos 50,00% 8.077 479 1.075 19 7.462
Portal Caminhos das Pedras 50,00% 36.451 355 31.556 593 4.657
Portal dos Cristais 90,00% -                          38 -                       2 36
Portal dos Rubis 90,00% 4.363 125 8.573 758 (4.843)
Portal das Safiras 90,00% 6.083 292 9.443 708 (3.776)
Portal Campos dos Hibiscos 94,00% 22.498 254 11.557 351 10.844
Portal Dálias do Campo 94,00% 13.624 245 2.740 5.804 5.325
Portal Pedra de Jade 86,21% 10.284 37 8.917 330 1.073

TOTAL 116.221 2.244 76.704 8.580 33.180

Balanço Patrimonial 2017
Ativo Passivo

493



 

35 

 

10) IMOBILIZADO 
 

 

Empresas Controladas Participação Circulante  Não circulante Circulante  Não circulante  Patrimônio 
Líquido 

Portal Jardim do Sol 2 68,00% 1.695 300 2.417 12 (434)
Portal Jardim do Sol 1 68,00% 4.548 184 106 193 4.433
Portal Primavera 68,11% 10.510 9 489 510 9.520
Portal Turquesa 50,00% 2.987 100 1.359 189 1.539
Portal Ametista 50,00% 4.932 0 4.342 70 520
Portal Caminhos do Mar 50,00% 5.054 310 641 190 4.533
Portal Caminhos dos Lagos 50,00% 20.108 132 12.622 86 7.532
Portal Caminhos das Pedras 50,00% 330 -                       207 -                       123
Portal dos Cristais 90,00% 591 418 697 213 99
Portal dos Rubis 90,00% 12.802 292 7.965 137 4.992
Portal das Safiras 90,00% 7.881 -                       100 5.751 2.030
Portal Campos dos Hibiscos 94,00% 47 -                       11 -                       36
Portal Dálias do Campo 94,00% 680 -                       9 -                       671
Portal Pedra de Jade 86,21% 204 -                       77 -                       127

TOTAL 72.369 1.745 31.042 7.351 35.721

Ativo Passivo
Balanço Patrimonial 2016

CONSOLIDADO
Depreciação Total Taxas de

Custo acumulada líquido depreciação

Móveis e utensílios 203 (38) 165 10% aa
Maquinas e Equipamentos 88 (17) 71 10% aa
Veículos 326 (154) 172 20% aa
Computadores e Periféricos 408 (108) 300 20% aa
Benfeitoria em imóveis terceiros 345 (75) 270 20% aa

1.370 (392) 978

Resumo da movimentação do Imobilzado no exercício de 2017:

CONSOLIDADO 2016
Reapresentado

Saldos líquidos Adições Depreciação Total líquido
Taxas de 

depreciação

Móveis e Utensílios 91 91 (17) 165 10% a.a.
Maquinas e Equipamentos 58 21 (8) 71 10% a.a.
Veículos 71 146 (45) 172 20% a.a.
Computadores e Periféricos 92 263 (55) 300 20% a.a.
Benfeitoria em imóveis terceiros 340 -               (70) 270 20% a.a.

652 521 (195) 978

2017

2017
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O Ativo Imobilizado está demonstrado de acordo com os critérios estabelecidos no CPC 27, que orientam a 
contabilização do reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de 
depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas. 

Nas datas de fechamento das demonstrações financeiras, 31 de dezembro de 2016 e 2017, a Administração 
da empresa concluiu que não existia desvalorização de seus ativos tangíveis, de vida útil determinada, uma 
vez que não foi evidenciado nenhum dos fatores indicativos de perdas, conforme CPC 01. 

Em 2017 a sociedade efetuou levantamento físico e financeiro sobre seus ativos imobilizados e optou por 
retroagir os ajustes identificados ao exercício de 2016, como já citado na nota explicativa 2.3 acima. Os 
ajustes identificados, quase em sua totalidade, tinham origem na necessidade de reclassificação de custo de 
construção, que preliminarmente estavam inseridos nas contas patrimoniais. O efeito da redução do Ativo 
Imobilizado ocasionou uma diminuição do lucro líquido do exercício de 2016 em R$ 1.304 mil, e corresponde 
ao custo (R$ 1.900 mil) e respectiva reversão de despesa de depreciação (R$ 596 mil). 

11) INTANGIVEL  
 

Tendo em vista o crescimento das operações da sociedade nos últimos anos, e a perspectiva de continuidade 
deste crescimento, a administração da BRZ decidiu pela aquisição e implementação de um novo sistema de 
controle e gestão integrada que possibilite o aprimoramento dos processos operacionais de controle e maior 
eficácia na gestão de suas operações. Até o término do exercício de 2017, quando parcela relevante dos 
gastos já tinha incorrido, a sociedade havia registrado em intangível os seguintes valores: 

INDIVIDUAL
Depreciação Total Taxas de

Custo acumulada líquido depreciação

Móveis e utensílios 203 (38) 165 10% aa
Maquinas e Equipamentos 88 (17) 71 10% aa
Veículos 326 (154) 172 20% aa
Computadores e Periféricos 408 (108) 300 20% aa
Benfeitoria em imóveis terceiros 345 (75) 270 20% aa

1.370 (392) 978

Resumo da movimentação do Imobilzado no exercício de 2017:

INDIVIDUAL 2016
Reapresentado

Saldos líquidos Adições Depreciação Total líquido
Taxas de 

depreciação

Móveis e Utensílios 91 91 (17) 165 10% a.a.
Maquinas e Equipamentos 44 35 (8) 71 10% a.a.
Veículos 71 146 (45) 172 20% a.a.
Computadores e Periféricos 84 271 (55) 300 20% a.a.
Benfeitoria em imóveis terceiros 340 -               (70) 270 20% a.a.

630 543 (195) 978

2017

2017
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Abaixo, resumo da movimentação do intangível no exercício de 2017: 

 

 

12) EMPRÉSTIMOS 

 

 

Total 
Gastos

Licença de uso 299
Implementadores 168
Consultorias 70
Mão de Obra Terceirizada 98
Viagens, treinamentos e outros 150

785

Até 2016 75
2017 710

785

INDIVIDUAL 2016
Reapresentado
Saldos líquidos Adições Amortização Total líquido

Intangível 179 779 (39) 919 20% a.a.

CONSOLIDADO 2016
Reapresentado
Saldos líquidos Adições Amortização Total líquido

Intangível 180 778 (39) 919 20% a.a.

2017
Taxas de 

amrotização

2017

Taxas de 
amrotização

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Financiamentos à produção         60.881            20.492         14.504                3.560
Capital de giro                -                5.000                -                  5.000
Outros                -                     59                -                       59
Total de empréstimos         60.881            25.551         14.504                8.619

Circulante 60.881                   22.684 14.504                       5.752
Não circulante -                         2.867 -                           2.867

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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Apoio à produção 
 

Os empréstimos de Apoio à Produção (valor contratado) representam o valor de financiamento que a Caixa 
Econômica Federal poderá disponibilizar à construtora, inerente às unidades imobiliárias ainda não 
vendidas. Os recursos são específicos para aplicação na construção dos empreendimentos e são liberados à 
medida da execução da obra, proporcionalmente às unidades ainda não vendidas. Eles são liquidados à 
medida que os clientes assinam os contratos de financiamento, diretamente com a Caixa Econômica Federal. 
A partir deste momento, a dívida passa a ser uma obrigação do cliente para com o banco e a BRZ responsável 
pela execução da obra, com o consequente recebimento das medições mensais das obras.  

13) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

 

 

Refere-se ao saldo antecipado de receita recebida de clientes e de medições pagas pela Caixa Econômica 
Federal. Adicionalmente, nesta rubrica estão registrados os saldos de Terrenos permutados, cujas obras 
ainda estão em execução. Estes saldos são registrados na receita bruta da construtora de acordo com o % 
de obra executada (POC). 

2017 2016 2017 2016 GARANTIAS
Reapresentado Reapresentado

APOIO DA PRODUÇÃO

  Caixa Econômica Federal 88 8% 8%

EMPRÉSTIMOS DE CAPITAL DE GIRO
  Caixa Econônica Federal 18,86% + TR

Fiança dos Sócios e 
as frações do terreno 
em construção.

Valor Limite Taxa a.a

301

 

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Adiantamento por recebimentos 10.138         25.576               646              9.900                 
Adiantamentos por permutas  16.480         -                   8.666           -                   
Total Adiantamento de clientes (Circulante)          26.618                25.576             9.312                  9.900

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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14) IMÓVEIS A PAGAR 

 

 

Refere-se ao saldo a pagar por transações de compra de terrenos e unidades imobiliárias prontas.  

15) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 

A empresa é parte em ações judiciais e processos administrativos, perante tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo questões tributárias e 
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. Desta forma, mantém provisão, em montante suficiente, para 
cobertura nas ações em andamento, com expectativa de prováveis desembolsos de caixa.   

Com base em informações de seus assessores legais, na análise das ações em curso e no histórico de soluções 
dos processos, a Administração da Sociedade acredita que as provisões constituídas, relativas aos riscos 
prováveis, estão demonstradas em montante suficiente para cobrir as perdas estimadas, suficientes para 
que a decisão final nas ações não venha a impactar substancialmente a sua posição patrimonial. 

Em 31 de dezembro, os saldos estão assim demonstrados 

 

 

 

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Obrigações por compra de terrenos 8.355      2.760                 1.288 290                    

Total de Obrigações por compra de terrenos 8.355      2.760                 1.288 290                    

Circulante 2.749      2.760                 1.288 290                    
Não circulante 5.606      -                   -   -                   

INDIVIDUALCONSOLIDADO

Saldo 
inicial

Adições Reversões / 
Pagamentos

Saldo final

Cível               13                 8                 (1)               20 
Trabalhista             412             199               (48)             562 

            
31 de dezembro 2017             425             207               (50)             582 
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A Administração da Sociedade, tendo em vista os prazos e a dinâmica dos sistemas judiciário, tributário e 
regulatório, acredita não ser praticável fornecer informações úteis aos usuários destas Demonstrações 
Financeiras a respeito do momento de eventuais saídas de caixa, bem como de qualquer possibilidade de 
reembolsos. Adicionalmente, a Administração acredita que eventuais desembolsos, em excesso aos 
montantes provisionados, após o desfecho dos respectivos processos, não afetarão, de forma relevante, o 
resultado das operações e a posição financeira da Sociedade. 

16) PROVISÃO PARA GARANTIAS 
 
A empresa oferece garantia limitada de cinco anos contra problemas na construção, em cumprimento à 
legislação brasileira. De forma a suportar este compromisso, sem impacto nos exercícios futuros, e propiciar 
a adequada contraposição entre receitas e custos, para cada empreendimento em construção foram 
efetuadas provisões em bases estimadas. Essa estimativa é baseada em médias históricas e são revisadas 
anualmente.  
 

17) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

(a) Capital Social 

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido 
em 4.000.000 (quatro milhões) de cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada. 

 

(b) Reservas de Lucros e distribuições 

O contrato social não especifica obrigatoriedade de valor mínimo de distribuição. Os lucros não distribuídos 
ficam retidos na Reserva de lucros, enquanto não houver deliberação específica para distribuição ou 
aumento de capital. 

 

(c) Participações de não controladoras 

Representa o montante de participações de terceiros em sociedades constituídas especificamente para a 
gestão de alguns novos empreendimentos habitacionais. Também está incluído nesta rubrica, o resultado 
da participação destes terceiros nos lucros gerados até o final dos exercícios, líquido das distribuições 
realizadas. 
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18) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

A seguir demonstramos a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração 
do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016: 

 

 

A fim de determinar quando os riscos e benefícios inerentes à propriedade das unidades imobiliárias 
vendidas são transferidos aos compradores dos imóveis, a Sociedade segue as diretrizes determinadas pela 
Orientação OCPC 04. Essa determinação requer um julgamento significativo e, no contexto desse 
julgamento, a Administração avaliou todas as discussões do tema que culminou com a emissão pelo CPC, da 
Orientação Técnica OCPC 04, e norteou a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de 
incorporação imobiliárias brasileiras.   

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Receita por incorporação imobiliária 272.475          215.546             56.917       33.390               
Receita por permuta  25.287            -                   5.357         -                   

Receita bruta total 297.762          215.546             62.274       33.390               
 

Impostos sobre vendas (5.899)           (4.290)              (1.239)       (678)                 
Vendas canceladas (4.998)           (367)                 (1.495)       (241)                 

Receita operacional líquida 286.865          210.889             59.541       32.471               

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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19) CUSTOS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS 

 

 

20) RESULTADO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

2017 2016 2017 2016
Reapresentado Reapresentado

Custos de terrenos, construção e manutenção  (84.181)    (68.023)             (22.536)  (12.811)             
Consultorias e serviços (84.087)    (71.760)             (12.582)  (6.204)               
Salários, encargos e benefícios (26.527)    (16.352)             (14.677)  (7.984)               
Utilidades (água, energia e outros) (9.366)      (4.829)               (4.736)    (2.451)               
Comissões, marketing e publicidade (23.547)    (10.364)             (5.242)    (1.316)               
Aluguel (4.572)      (2.821)               (1.129)    (436)                  
Encargos financeiros (3.688)      (1.487)               (1.541)    (553)                  
Despesas tributárias (745)         (1.880)               (636)       (739)                  
Depreciação e amortização (96)           (96)                    (234)       (234)                  
Outras (3.828)      (4.146)               (1.258)    (829)                  
Total de custos e despesas (240.637)  (181.758)           (64.571)  (33.557)             

Classificados como:

Custo dos imóveis vendidos (196.907)  (152.127)           (52.957)  (28.540)             
Despesas gerais e administrativas (20.398)    (19.267)             (6.521)    (3.701)               
Despesas com vendas (23.332)    (10.364)             (5.093)    (1.316)               

Total de custos e despesas (240.637)  (181.758)           (64.571)  (33.557)             

CONSOLIDADO INDIVIDUAL

 

2017 2016 2017 2016
Receitas financeiras Reapresentado  Reapresentado
Rendimentos de aplicações financeiras                   2.645 1.692                 599                  599                    
Outras receitas financeiras                        76 255                    72                    254                    

2.721                  1.947                 671                  853                    
Despesas financeiras
Juros pagos a fornecedores
Despesas bancárias                   (443) (24)                   (90)                 (20)                   
Outras despesas financeiras                   (149) (22)                   (121)               (6)                     

(592)                  (46)                   (211)               (26)                   

Resultado financeiro líquido 2.129                  1.901                 460                  827                    

CONSOLIDADO INDIVIDUAL
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21) INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

(a) Gestão do risco de capital  

A Sociedade administra seu capital, para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo 
tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por 
meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. A Administração revisa, periodicamente, a 
estrutura de capital da BRZ. Como parte dessa revisão, a Administração considera o custo de capital, a 
liquidez dos ativos, os riscos associados a cada classe de capital e o grau de endividamento.   

A Sociedade não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos que apresentem 
características especulativas. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a BRZ não possui instrumentos 
financeiros não contabilizados, bem como não possuía instrumentos financeiros derivativos. 

(b) Gerenciamento de riscos   

O gerenciamento de riscos é realizado pelo Conselho de Sócios e Diretoria, mediante análises de relatórios 
financeiros e previsões de fluxo de caixa.   

 

Risco de câmbio   

A Sociedade não possui ativos e passivos indexados à moeda estrangeira.  

Risco de crédito   

É avaliado como muito baixo em face da garantia real de recuperação dos imóveis, nos casos de 
inadimplência de clientes. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Sociedade constituiu provisão para 
devedores duvidosos, tendo como base o critério do BACEN.  

22) SEGUROS 
 

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua 
relevância, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de 
seguros. A cobertura dos seguros, para 31 de dezembro de 2017, cobre a execução das obras nas seguintes 
modalidades: 
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DIRETORIA 

EDUARDA CAMPOS TOLENTINO 

Sócia-Diretora 

 

MARCOS ROGÉRIO ALMEIDA DUTRA 

Diretor Administrativo - Financeiro 

 

CONTADOR 

GUILHERME ROSA DIAS 

Contador CRC-MG 107.240 

Modalidade Tipo de Cobertura
Importância 

Segurada

Infra não Incidente Garante a execução de serviços rede não incidentes de àgua e esgoto, que atenderão ao 
projeto de construção dos empreendimentos. 5.603

Risco de Engenharia 
e término de Obras e 
Pós-Entrega

Garante, durante o período de construção do empreendimento, indenização decorrente de 
danos causados à obra, tais como: incêndio, queda de raio, roubo, dentre outras coberturas 
específicas de instalações e montagens no local, objeto do seguro.

Seguro Garantia de Entrega de Obra (SGEO), garante ao segurado a retomada da obra 
sinistrada e contratação de um consultor substituto para a conclusão da obra.

825.133
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

International 
Financial Reporting Standards International Accounting Standard Board
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Return Average on Equity
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International Financial Reporting 
Standards International Accounting Standards Board
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cross default

538



O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a 
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de 

devem analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos 
mencionados abaixo, bem como as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
e as informações trimestrais da Companhia e suas respectivas notas explicativas. Os 
negócios da Companhia, a sua situação financeira, seu resultado operacional, fluxo de 
caixa, liquidez e/ou os negócios futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira 
adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado dos 
valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão da ocorrência de 
qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais 
investidores poderão perder todo ou parte substancial de seu investimento nos valores 
mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são, na data deste 
Formulário de Referência, aqueles que a Companhia conhece e acredita que podem afetar 
adversamente a Companhia. Além dos riscos descritos neste Formulário de Referência, 
outros riscos não conhecidos atualmente ou considerados irrelevantes pela Companhia na 
data deste Formulário de Referência também poderão afetar adversamente a Companhia.  
 
Para os fins deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”, exceto 
se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção 
ao fato que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito 
adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal 
risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos 
negócios, situação financeira, imagem, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez 
e/ou negócios futuros da Companhia e das suas controladas, direta ou indiretamente, 
coligadas e controlada em comum, bem como no preço, liquidez e volume de negociação 
dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas neste 
item “4.1. Fatores de Risco” e no item “4.2. Riscos de Mercado” devem ser compreendidas 
nesse contexto.  
 
Não obstante a subdivisão deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de 
Mercado”, determinados fatores de risco que estejam em um subitem podem também se 
aplicar a outros subitens dos itens acima mencionados.  
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A operação da Companhia foca exclusivamente nos empreendimentos imobiliários 
enquadrados nas faixas 1,5, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida. A não 
implementação, cancelamento, suspensão ou escassez de recursos para 
financiamento dessas faixas do programa poderá afetar adversamente os resultados 
da Companhia.  
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A Companhia utiliza relevante volume de recursos do plano de apoio à produção com 
financiamento à pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal (“CAIXA”) e eventuais 
mudanças nas metodologias de concessão de crédito atualmente praticadas por tal 
instituição poderão afetar adversamente a Companhia.  
 

541



A Companhia está exposta a riscos associados à aquisição, incorporação e 
construção imobiliárias e à venda de imóveis.  

landbank
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Problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos 
empreendimentos imobiliários da Companhia poderão prejudicar a reputação da 
Companhia ou sujeitá-la a eventual imposição de indenização e responsabilidade 
civil e diminuir sua rentabilidade.  
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No Programa Minha Casa Minha Vida, ao concretizar o financiamento imobiliário do 
cliente ao longo da obra, o banco financiador exige a coparticipação da Companhia 
caso o cliente não faça os pagamentos em dia das parcelas vincendas no período de 
obras e a inadimplência do cliente pode ter um efeito adverso para a Companhia. 

A Companhia poderá ser impactada por decisões do Poder Público que restrinjam a 
utilização dos imóveis de sua propriedade  
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A aquisição de terrenos pela Companhia é feita com base em premissas técnicas e 
de mercado, as quais podem não se realizar. a Companhia pode enfrentar 
dificuldades para localizar terrenos atraentes e aumentos ou reduções no preço de 
terrenos poderão elevar seus custos de vendas ou reduzir seus ativos, diminuir seu 
lucro e, consequentemente, afetar adversamente a Companhia.

Riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou 
endemias de doenças na economia e nos negócios da Companhia.  
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Os ativos da Companhia estão concentrados em determinadas áreas geográficas e 
uma desaceleração econômica nessas áreas pode ter um efeito adverso relevante 
nos resultados operacionais e condição financeira da Companhia. 

 
A perda de membros da alta administração da Companhia, ou a sua incapacidade de 
atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante 
sobre as atividades da Companhia, sua situação financeira e seus resultados 
operacionais. 

know-how
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A Companhia poderá não ser capaz de manter ou aumentar seu histórico de 
crescimento e expansão, o que poderá afetar adversamente os seus negócios, seus 
resultados e sua situação financeira. 

Pelo fato de a Companhia reconhecer a receita de vendas proveniente de seus 
imóveis segundo o método contábil da evolução financeira da obra, o ajuste do custo 
de um projeto de incorporação poderá reduzir a margem bruta e, consequentemente, 
eliminar o lucro bruto anteriormente apurado. 
 

Percentage of Completion

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem afetar 
adversamente a Companhia  
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A Companhia possui cláusulas restritivas à capacidade de endividamento 
(“Covenants”) em seus contratos de dívidas. O não cumprimento desses Covenants 
podem causar o vencimento antecipado dessas dívidas.  

Covenants
Covenants

cross-
acceleration cross-default

A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas 
substanciais.  
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A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão 
de valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do 
investidor no capital social da Companhia 

A Companhia e suas subsidiárias poderão necessitar de capital adicional, que pode 
não estar disponível ou, caso disponível, poderá não apresentar condições 
satisfatórias, causando um impacto adverso para a Companhia.  
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A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento das leis relativas 
à proteção de dados, incluindo a nova Lei Geral de Proteção de Dados, e pode ser 
afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.  
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Falhas nos programas de segurança cibernética ou na prevenção ou identificação de 
ataques cibernéticos aos sistemas de informação e base de dados da Companhia 
podem resultar em acesso indevido a informações confidenciais ou sensíveis, o que 
pode afetar adversamente a Companhia. 
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A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos 
acionistas titulares das ações  

A Companhia pode falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e 
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta e assim está sujeita 
a eventuais violações de leis de combate à corrupção, de prevenção à lavagem de 
dinheiro, fraudes e práticas irregulares por parte de seus administradores, 
empregados e fornecedores, que podem ocasionar um efeito adverso relevante para 
a Companhia.  
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A Companhia poderá sofrer eventuais despesas atreladas aos Contratos de Locação 
por ela celebrados, além de eventual risco de desocupação dos imóveis  
 

 
Os interesses do acionista controlador ou do grupo de acionistas que detenha o 
controle da Companhia podem entrar em conflito com os interesses dos demais 
acionistas.  
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Em caso de diluição da participação dos acionistas controladores, a Companhia 
ficará suscetível a alianças entre os demais acionistas, conflitos entre acionistas, 
bem como outros eventos decorrentes da ausência de um acionista ou grupo que 
detenha o controle acionário da Companhia.  
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Os resultados da Companhia são relevantemente impactados por resultados de 
sociedades coligadas por conta de participação, os quais podem não estar 
disponíveis.  
 

Eventual processo de liquidação da Companhia, de suas subsidiárias e/ou de outras 
sociedades do seu grupo econômico pode ser conduzido em bases consolidadas. 
 

Elevação no preço dos insumos pode pressionar o custo de empreendimentos. 
 

557



Caso as parcerias ou contratações de prestadores de serviços não sejam bem-
sucedidas ou caso não seja possível manter um bom relacionamento com parceiros 
e prestadores de serviços, a Companhia pode ser afetada negativamente. 
 

know-
how

A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis principais ou 
solidárias das dívidas trabalhistas e previdenciárias de terceirizados. 
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Eventuais atrasos e falhas em empreendimentos imobiliários da Companhia, 
causados por parceiros comerciais ou fornecedores e, portanto, fora do controle da 
Companhia, podem ter um efeito adverso em sua imagem, seus negócios e sujeitar a 
Companhia à imposição de responsabilidade civil. 

 
O nível de inadimplência pode subir, reduzindo as margens e aumentando a Provisão 
para Perda Estimada na Realização de Créditos e as perdas. 
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Falta de disponibilidade de recursos para aquisição de unidades habitacionais e/ou 
aumento das taxas de juros, especialmente no segmento popular, podem prejudicar 
o poder de compra dos clientes e, consequentemente, afetar adversamente o volume 
de vendas da Companhia. 
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A Companhia está sujeita a riscos associados aos distratos de contratos imobiliários 
pleiteados pelos adquirentes das unidades autônomas, que podem afetar 
adversamente a Companhia. 
 

A Companhia está exposta a riscos associados à compra, incorporação imobiliária, 
construção e venda de imóveis. 
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O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Companhia pode perder sua 
posição no mercado. 
 

know-
how
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A falta de disponibilidade de recursos para obtenção de financiamento, a mudança 
nas políticas atuais de financiamento para Empreendimentos Residenciais Populares 
e/ou um aumento das taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição 
dos potenciais compradores das unidades dos empreendimentos da Companhia para 
financiar suas aquisições. 

 
O aumento de alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos tributos, bem 
como alterações na legislação tributária brasileira ou conflitos em sua interpretação 
podem impactar adversamente a Companhia. 
 

564



As atividades da Companhia estão sujeitas à extensa regulamentação, que, se 
alterada pode afetar adversamente a operação da Companhia. 
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Falta ou atrasos na obtenção das licenças, autorizações, alvarás e registros 
necessários pode prejudicar o regular funcionamento das operações, o que pode ter 
impacto negativo para a Companhia. 
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Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente 
os resultados da Companhia. 
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Percentage of Completion

Borrowing Costs
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As atividades da Companhia estão sujeitas à regulamentação ambiental, o que pode 
vir a aumentar o custo da Companhia e limitar o desenvolvimento de seus negócios 
ou, de outra forma, afetar adversamente as suas atividades. 

A não observância das leis e regulamentos ambientais pode resultar na obrigação de 
reparação de danos ambientais, na imposição de sanções administrativas e penais 
e/ou em danos reputacionais  
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compliance

A Companhia pode ser responsável pela regularização ambiental de terrenos por ela 
adquiridos, pela remediação de contaminações de solo e, ainda, ser responsável 

570



solidária pelos danos ambientais causados por seus fornecedores e parceiros o que 
pode afetá-la adversamente.  

Condições climáticas adversas, incêndios ou outros desastres naturais ou de origem 
humana podem afetar as instalações e a estrutura de custos da Companhia e causar 
danos a seus negócios, o que pode causar um efeito material adverso para a 
Companhia.  
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A volatilidade e a falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro 
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações 
pelo preço e na ocasião que desejarem, podendo ter impacto adverso no preço das 
ações de emissão da Companhia. 
 

Durante a execução de um projeto a Companhia pode enfrentar desaquecimento 
econômico, aumento nas taxas de juros, variações cambiais e instabilidade política 
que podem afetar sua capacidade de concluir projetos com sucesso e, portanto, ter 
um efeito negativo para a Companhia. 
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A forte influência do Governo Federal na economia brasileira, bem como a 
instabilidade política, pode causar um efeito adverso relevante nas atividades e nos 
resultados operacionais da Companhia. 
 

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, o que inclui as ações da Companhia.  
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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, o 
que poderá afetar adversamente a Companhia. 
 

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. 
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Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os negócios e 
os resultados das operações da Companhia, bem como poderá afetar também o 
preço de negociação de suas ações.  

575



Qualquer rebaixamento da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar 
negativamente o preço das ações ordinárias da Companhia. 
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A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, 
os resultados da Companhia. 
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A inflação e as medidas governamentais para combatê-la poderão contribuir para a 
incerteza econômica no Brasil, o que poderá vir a causar um efeito adverso nas 
atividades da Companhia e no preço de mercado de suas ações.  
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Concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do 
crédito, afetando a capacidade de financiamento da Companhia ou de seus clientes, 
o que pode ter um efeito adverso para a Companhia.  

spread
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Análise de sensibilidade 
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cross-acceleration cross-default
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(i) Riscos para os quais se busca proteção 
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(ii) Os instrumentos utilizados para proteção 
 

•
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•
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(iii) A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 
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(i) Riscos para os quais se busca proteção 
 

•

•

•

(ii) a estratégia de proteção patrimonial (Hedge) 
 

hedge

(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (Hedge) 
 

hedge

(iv) os parâmetros utilizados para gerenciamento de riscos 
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covenants

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

hedge

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado  
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CIDADE ESTADO Nº EMPREENDIMENTOS 
LANÇADOS

627



628



clusters
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SCP / Joint Venture Empreendimento Percentual de 
participação da BRZ

CONTROLE DE SCPs
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(i) Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle 
ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação 
aplicável. 

(ii) Eventual dependência de poucos fornecedores 
 

645



(iii) Eventual volatilidade em seus preços
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•

•

•

•

•
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•

•

 
(i) Pouso Alegre - Mg
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(ii) Hortolândia - SP

 
(iii) Itaboraí- RJ

•
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•
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656



royalties

Empreendimento Município Regularizações e 
Licenças

Tratamento de 
Resíduos

Mão de obra técnica 
ambiental Total

Custos Ambientais
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661



 
Produto diferenciado 
 

premium

 

 

 

Distribuição geográfica estratégica 
 

1 Conforme consulta realizada em 11 de agosto de 2020, referente ao período compreendido entre 01/02/2020 a 
31/07/2020 
2 Varginha/MG, Pouso Alegre/MG, Extrema/MG, Patos de Minas/MG, Divinópolis/MG, Sarzedo/MG, 
Itaguara/MG, Ribeirão das Neves/MG, Hortolândia/SP, Tatuí/SP, Sumaré/SP, Araras/SP, Mogi Guaçu/SP, 
Barretos/SP, Itaboraí/RJ, Itaguaí/RJ, Duque de Caxias/RJ, Petrópolis/RJ. 
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663



Eficiente ciclo de vendas, por meio de equipes regionais e especializadas e proceso 
assertivo de vendas 

expertise

664



 
Eficiência e qualidade no ciclo de construção 
 

premium

Aquisição de terrenos através de permutas, com mínimo desembolso de caixa 
 

665



 
Atendimento aos padrões de sustentabilidade voltados à proteção e preservação do 
meio ambiente nos empreendimentos da Companhia. 
 

Desenvolver negócios nas regiões onde a Companhia já atua. 
 

666



Fortalecer a estrutura de prospecção de novas áreas para construção 
 

667



Manter uma gestão eficiente de caixa  

asset light
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Manter uma equipe de vendas diversificada e qualificada 
 

out-of-home
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Resíduos Sólidos 

670



 
Áreas Contaminadas 

propter rem
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Responsabilidade Administrativa 
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Responsabilidade Civil 

propter rem

Responsabilidade Criminal 
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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IAS 
34 – Interim Financial Reporting

Borrowing Costs

686



3)

4)

)

(1) O ROAE (Return Average on Equity) é o lucro líquido dividido pelo Patrimônio Líquido Médio (calculado pela 
média entre o Patrimônio Líquido Atual com o Patrimônio Líquido Anterior) da Companhia. O ROAE não é uma 
medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International 
Accounting Standard Board (“IASB”) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o ROAE 
de maneira diferente da Companhia. Para a reconciliação do ROAE vide o item 3.2 deste Formulário de 
Referência. 
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(2) A dívida bruta corresponde aos empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos (circulante e não 
circulante). A dívida bruta não é uma medida de liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting 
Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado 
padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida bruta de forma distinta não havendo, desta forma, 
comparação entre as divulgações. Para a reconciliação da Dívida Bruta vide o item 3.2 deste Formulário de 
Referência.  
 

(3)A Dívida Líquida (Caixa Líquido) corresponde à Dívida Bruta (empréstimos, financiamentos, debêntures e  
arrendamentos, (circulante e não circulante)), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa. A Dívida 
Líquida (Caixa Líquido) não é uma medida de liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting 
Standards – “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado 
padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, 
comparação entre as divulgações. Para a reconciliação da Dívida Líquida (Caixa Líquido) vide o item 3.2 deste 
Formulário de Referência.  
 
(4)Índice de dívida líquida corresponde a Dívida Líquida (Caixa Líquido) dividido pelo patrimônio líquido.  
 
(5)Índice de liquidez geral é a razão entre ativo total e passivo total. 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. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método 
retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017 
não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2) e, por isso, algumas informações financeiras 
não são comparativas com aquelas de 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os 
efeitos da adoção desta norma. Desta forma, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a Dívida Bruta 
e Dívida Líquida foram impactadas pela adoção do IFRS16/CPC 06(R2). 
 
(6)Índice de Endividamento refere-se ao passivo circulante e não circulante dividido pelo patrimônio líquido. 

Return Average on 
Equity
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Home 
office
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Percentage of Completion
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online
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landbank
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guidance

715



716



717



718



719



720



Percentage of Completion method

IFRS Interpretations Committee (IFRS IC)
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Perda por redução ao valor recuperável (“impairment”)  
 

Normas vigentes adotadas a partir de janeiro de 2019  
 

722



 
Efeito de transição 
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Percentage of completion”
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off-balance sheet items
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landbank

732



733



home office

Home 
Office

a) Receita Operacional: 
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b) Liquidez: 

c) Valor justo de outros ativos e passivos: 
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drop down
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compliance
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Website
Website
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Índice de rotatividade: [(Admitidos+Demitidos)/2] / [(Quadro Inicial+Quadro Final)/2]
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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
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Direito de Preferência 
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Obrigação de Venda em Conjunto (Drag Along) 

Drag Along
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Exclusão ou redução do direito de preferência 
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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