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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. 

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES 
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

 
MÉTODO ENGENHARIA S.A. 

CNPJ/ME nº 58.700.428/0001-27 | NIRE [•] 
Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º andar 

CEP 04571-100, São Paulo, SP 
[•] Ações 

Valor Total da Oferta: R$[•] 
Código ISIN das Ações “[•]” 

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

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa 
(conforme definido neste Prospecto). 

A MÉTODO ENGENHARIA S.A. (“Companhia”), a Método Administração e Participações Ltda. (“MAP” ou “Acionista Vendedor”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, incialmente, até [•] ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de[, inicialmente], [até] [•] novas ações ordinárias a 
serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas quantidades indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Acionista Vendedor, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 41 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não 
organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“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”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, 
atualmente vigente (“Código ANBIMA” e “ANBIMA”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis (“Oferta”). 
A Oferta será realizada no Brasil sob coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador” ou “Corretora”, conforme aplicável) e a Genial 
Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Genial” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no 
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), 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. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme 
abaixo definido), poderá, a critério [da Companhia] [e] [do Acionista Vendedor], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), 
ou seja, em até [•] ações ordinárias, [sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, na proporção indicada neste Prospecto] e nas 
mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente 
ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias, sendo [•] até ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, na proporção indicada neste Prospecto, nas mesmas condições e 
ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as 
quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”), nos termos do Contrato de Estabilização. O Agente Estabilizador terá o 
direito exclusivo por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, a 
Genial, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e a Genial quando da fixação do Preço por Ação 
(conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. 

Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, 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 eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto, hipótese em que o Investidor Não Institucional (conforme definido neste Prospecto) não 
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos deste Prospecto. O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais 
(conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de 
Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o 
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em 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 nas Ações 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 não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não 
participarão da fixação do Preço por Ação. 

 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(1)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5) 

Preço por Ação .................................................................................... [•] [•] [•] 
Oferta Primária .................................................................................... [•] [•] [•] 
Oferta Secundária ............................................................................... [•] [•] [•] 

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

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

(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
(3) Sem dedução das comissões, 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 46 deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelo Acionista Vendedor e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionista Vendedor, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 41 deste Prospecto. 

A submissão do pedido de registro de companhia aberta da Companhia, de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a submissão do pedido de registro de emissor da Companhia na B3, a 
sua adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, bem como a reforma e consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do Regulamento do 
Novo Mercado, foram aprovados (i) no Instrumento Particular da 3ª Alteração do Contratual Social da Método Potencial Engenharia Ltda. para Transformação em Sociedade Anônima, datado de 16 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em [•] de [•] de 2020 sob o nº [•]; e (ii) na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•] e 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Data Mercantil” em 17 de outubro de 2020 e 19 de outubro de 2020, respectivamente. 

A realização da Oferta Primária mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, 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, e seus termos e condições, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em [•] de [•] de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•], e publicada no DOESP e 
no jornal “[•]” em [•] de [•] de 2020. O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 6º do seu estatuto social, 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 JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” na data de 
divulgação do Anúncio de Início.  

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 6º do seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a 
conclusão Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 5 abaixo) e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil ” na data de 
divulgação do Anúncio de Início. 

A realização da Oferta Secundária e a delegação ao administrador da MAP para praticar todos os atos necessários para a realização da Oferta Secundária, inclusive a fixação da quantidade de Ações a ser alienada e o Preço por Ação da Oferta, 
foram aprovadas pela Reunião de Sócios da MAP realizada em 20 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•], e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em 23 de outubro de 2020 e 22 de 
outubro de 2020, respectivamente.  
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de 
qualquer outro país que não o Brasil. 

Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do 
Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto). 

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em [•] de [ׇ•] de 2020, sob o nº CVM/SRE/REM/2020/[•] e CVM/SRE/SEC/2020/[•], respectivamente. 
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE 
AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS”. 
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da 
situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. 
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 20 E 72, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO AS SEÇÕES “4.1 FATORES DE RISCO” E 
“4.2 RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE 
INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 

 
Coordenadores da Oferta 

 
[Logos dos Coordenadores a serem inseridos] 

    

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

[Ticker do Novo Mercado] 



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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1 

DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Método” referem-se, a menos que o contexto 
determine de forma diversa, à Método Engenharia S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto.  

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” na página 23 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a 
eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o 
contexto assim exigir. 

Acionista Controlador ou MAP Método Administração e Participações Ltda., sociedade de 
responsabilidade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 
1º andar, Edifício Berrini 500, Brooklin Novo, CEP 04.571-100, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.685.816/0001-37, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o 
NIRE 35219393957. 

Acionista Vendedor ou MAP Método Administração e Participações Ltda., sociedade de 
responsabilidade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 
1º andar, Edifício Berrini 500, Brooklin Novo, CEP 04.571-100, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.685.816/0001-37, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o 
NIRE 35219393957. 

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

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

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

Assembleia Geral Assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes RSM Brasil Auditores Independentes. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

CPF/ME Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia. 

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 Aquisição de 
Valores Mobiliários, atualmente em vigor. 

Companhia ou Método Método Engenharia S.A. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

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

Contrato de Participação  
no Novo Mercado  

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado 
entre, de um lado, a B3 e, de outro, a Companhia, por meio do 
qual a Companhia aderirá ao Novo Mercado, observado que o 
referido contrato entrará em vigor na data de divulgação do 
Anúncio de Início. 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

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

Deliberação CVM 860 Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. 

Diretoria  A diretoria da Companhia. 

DOESP Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

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

Estatuto Social  Estatuto social da Companhia. 

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

Instituição Escrituradora  Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com 
endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64. 

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 539 Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 
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IPCA Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

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

Lei das Sociedades por Ações  Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

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

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Método Engenharia S.A., incluindo o Formulário de Referência a 
ele anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem 
como seus demais anexos.  

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Método Engenharia S.A., incluindo o Formulário de Referência a 
ele anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem 
como seus demais anexos. 

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

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

Regulamento do Novo  

Mercado 

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

Resolução CMN 4.373  Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de novembro de 2014, 
conforme alterada. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação Método Engenharia S.A., sociedade anônima, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 58.700.428/0001-27, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE [•]. 

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

Sede Localizada na Cidade de São Paulo, São Paulo, na Praça 
Professor José Lannes, nº 40, 1º andar, CEP 04571-100. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na Cidade de São Paulo, São Paulo, na Praça 
Professor José Lannes, nº 40, 1º andar, CEP 04571-100. A 
Diretora de Relações com Investidores é o Sra. Márcia Inês 
Amore da Mota Cabral. O telefone da Diretoria de Relações com 
Investidores da Companhia é +55 (11) 5501-0000 e o seu 
endereço eletrônico é RI@metodo.com.br. 

Instituição Escrituradora Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com 
endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64. 

Auditores Independentes RSM Brasil Auditores Independentes. 

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, sujeito à conclusão da Oferta. 

Jornais nos quais divulga 
informações 

As informações referentes à Companhia são divulgadas no 
DOESP e no jornal “Data Mercantil”. 

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

Website www.metodo.com.br  

As informações constantes no website da Companhia não são 
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele incorporadas 
por referência. 

Informações Adicionais Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão 
ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este Prospecto 
e junto à Companhia, às Instituições Participantes da Oferta, à 
CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede mundial de 
computadores indicados na seção “Informações Sobre a Oferta 
– Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto. 

 



 

5 

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 Relativos à Companhia” e “Fatores de 
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 20 e 72, respectivamente, 
deste Prospecto, e nos itens “4.1 Fatores de Risco”, “4.2 Riscos de Mercado”, “7. Atividades 
do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto. 

Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente, nas 
expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou 
possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus negócios, 
sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo de caixa. Elas 
estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações 
de que dispomos atualmente. 

Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que 
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, 
entre outras situações, as seguintes:  

• o impacto contínuo da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, bem como sobre os seus 
resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa no período de nove meses findo em 
30 de setembro de 2020; 

• o ambiente econômico mundial brasileiro em geral e os riscos associados à pandemia da COVID-
19; 

• a disponibilidade de linhas de crédito para a Companhia implementar sua estratégia de 
crescimento; 

• capacidade da Companhia de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida 
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos da pandemia de COVID-19 em seus 
negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira; 

• os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras 
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que 
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos dos 
outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência; 

• rebaixamento na classificação de crédito do Brasil; 

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

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

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

• impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de 
desenvolvimento e prestação dos serviços da Companhia; 

• condições que afetam o setor de atuação da Companhia e a condição financeira dos principais 
clientes da Companhia; 
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• a mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia; 

• o relacionamento da Companhia com os atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores 
de serviços; 

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

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

• o nível de capitalização e endividamento da Companhia, bem como a sua capacidade de 
contratar novos financiamentos e executar seu plano de expansão;  

• efeitos de eventual reforma tributária; e 

• outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à 
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas 
páginas 72 e 20, respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4.1 Fatores de Risco” e 
“4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.] 

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados 
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas 
sobre o futuro. 

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM DE 
OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A 
ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E 
PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU 
IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS 
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A 
COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO 
ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER 
DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS 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. 

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”, 
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e 
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, 
sendo que a Companhia não pode assegurar que atualizará ou revisará quaisquer dessas estimativas 
em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros 
fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de 
desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente diferentes das expectativas 
descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste Prospecto. Tendo em vista os 
riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste 
Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros da 
Companhia e o seu desempenho podem diferir substancialmente daqueles previstos em suas 
estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores mencionados acima. Por conta 
dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para 
tomar uma decisão de investimento. 
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Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros 
e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da situação 
financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição 
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas 
expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão 
esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Em 
vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada somente 
baseada nas estimativas e declarações prospectivas contidas neste Prospecto e no Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto. 

Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES 
COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM 
AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA. 

Este Sumário contém um resumo das atividades da Companhia e das informações financeiras e operacionais, 
não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a 
este Prospecto a partir da página 499. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve 
considerar antes de investir nas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir nas Ações, o investidor deve ler 
cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações 
contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas páginas 20 e 72, respectivamente, 
deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de 
Referência da Companhia, a partir das páginas 526 e 597, respectivamente, bem como as demonstrações 
contábeis da Companhia e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto a partir da página 207. 
Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de 
investir nas Ações. A menos que o contexto exija outra interpretação, o termo “Companhia” refere-se à 
Companhia e suas subsidiárias/controladas. 

VISÃO GERAL 

A Companhia atua há mais de 47 anos no segmento de engenharia e construção civil, sendo uma das maiores e 
mais reconhecidas empresas nos seus diversos setores de atuação, conforme rankings do setor descritos 
abaixo. Ao longo de sua história, a Companhia vem se destacando por sua reputação e ética, atuando em 
importantes projetos sem nenhum envolvimento em escândalos de corrupção, inclusive os denunciados no 
âmbito da “Operação Lava-Jato”. A Companhia acredita que esta conduta ética, a qual resultou no prêmio “Ética 
nos Negócios”, no ano de 2015, alinhada à sua primazia em atendimento a clientes privados, trazem um 
posicionamento vantajoso nesta nova arena competitiva pós “Operação Lava-Jato”, em que há uma tendência de 
aumento de investimento do setor privado. 

O alto nível de qualidade e eficiência no desenvolvimento das atividades resultou na eleição da Companhia, por 
cinco vezes, como a melhor empresa da indústria de construção pelo “Guia Maiores e Melhores” da Revista 
Exame, entre 1985 e 1990, bem como em sua premiação como Empresa do Ano em 1992, também pela Revista 
Exame. Em 2020, a Companhia foi reconhecida como a quarta maior construtora do país pela revista O 
Empreiteiro, responsável pela divulgação de um dos mais renomados rankings do setor. 

 

Proprietária de know-how acumulado ao longo de 47 anos em toda a cadeia de projetos e serviços em que atua, 
a Companhia desenvolve e tem como track record a entrega de projetos marcantes e desafiadores, que serão 
detalhados adiante, os quais auxiliam no desenvolvimento do país, sendo um empresa com capacidade de 
ponta-a-ponta em engenharia e construção – atua desde o detalhamento do projeto de engenharia, construção e 
montagem eletromecânica, até a manutenção e descomissionamento – para uma vasta gama de segmentos, 
incluindo óleo e gás, papel e celulose, energia, mineração e construção civil especializada.  
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No desenvolvimento de suas atividades, a Companhia atua em diversos setores por meio de quatro divisões de 
negócios: (i) industrial, que abrange serviços de montagem eletromecânica, manutenção, edificações comerciais, 
manutenção de rotina e parada no setor industrial e desenvolvimento de diversos projetos de infraestrutura por 
meio de contratos complexos de EPC (Engineering, Procurement and Construction), atendendo todas as etapas 
do ciclo de vida de um empreendimento, desde orçamento, engenharia de detalhamento, processo de compras, 
contratação de terceiros, até a construção, montagem e comissionamento; (ii) construção civil, por meio de 
contratos de pré-construção e construção, em que os projetos são responsabilidade de terceiros; e (iii) fast 
engineering BPO (“Fast”), que visa atender de forma customizada e em prazos curtos a demanda de empresas 
que precisam gerenciar a expansão e manutenção de seus ativos em larga escala, oferecendo soluções, por 
exemplo, para redes de fornecimento de gás encanado e instalações de atendimento ao cliente, como agências 
bancárias e franquias de restaurantes. 

A Companhia executa projetos em uma ampla gama de setores, com foco principal em projetos de engenharia 
para empresas de óleo e gás, energia, logística, mineração, bem como hospitais, hotéis, complexos de lazer e 
entretenimento, indústrias de transformação, shopping centers, edifícios comerciais e empresas varejistas. 

Um dos seus principais segmentos de atuação é o mercado de óleo de gás, no qual a Companhia conta com 
grande expertise para oferecer a execução de projetos, serviços de montagem eletromecânica e um conjunto 
integrado de soluções para o empreendimento do cliente, tornando-se uma companhia especializada neste setor. 
Como exemplos, podem ser citadas as Unidades de Processamento de Gás Natural (“UPGN”) do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (“COMPERJ”), que tem capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia 
de gás, sendo a maior obra de engenharia do setor de óleo e gás em andamento hoje no País e a maior da 
Petrobras pós “Operação Lava-Jato”, com orçamento superior a R$2 bilhões e previsão de conclusão em 2022, 
bem como a unidade de processamento de gás natural em Urucú, na Amazônia e a unidade de liquefação de 
gás no campo de Azulão, na Amazônia. 

 

Atualmente, a Companhia conta com mais de 380 contratos nos setores de energia, óleo e gás, indústria de 
transformação, portos e infraestrutura. Na construção civil, a Companhia já entregou mais de 450 projetos, 
incluindo aeroportos, hospitais, empreendimentos corporativos, hotéis, shopping centers, empreendimentos 
logísticos, complexos de entretenimento, de educação e cultura. Já a divisão de Fast contabilizou, no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, cerca de 1.800 obras, 1.560 projetos comerciais, 980 projetos de instalação, 
3.800 projetos de arquitetura e 7.200 laudos técnicos. Entre os projetos de destaque da Companhia estão o novo 
terminal de sal e fertilizantes do Porto de Santos para a Hidrovias do Brasil; a ampliação do Aeroporto de 
Fortaleza para a Fraport; o Theatro Municipal de São Paulo, o Complexo Ohtake Cultural, SESC Pompéia, 
Shopping Cidade São Paulo e Market Place, Hotéis Grand Hyatt de São Paulo e Rio de Janeiro, Hotel Unique, os 
hospitais Sírio Libanês e o Novo Samaritano; os edifícios corporativos Rochaverá Corporate Towers, Infinity 
Towers e Ventura Towers; o residencial Condominium Club Ibirapuera, o parque aquático Wet’n Wild e o 
Complexo Trimais Multiuso na zona Norte de São Paulo.  



 

10 

Em quase cinco décadas de trajetória, a Companhia construiu um portfólio de projetos nos diversos segmentos e 
nichos dos mercados de construção/montagem industrial e construção civil, o que lhe propicia diversificação, 
flexibilidade e rentabilidade. Com equipes multidisciplinares, a Companhia executa as obras e serviços sempre à luz 
das melhores práticas de engenharia, como uso intensivo do Building Information Modelling (“BIM”) e o Lean 
Construction (“Lean”), garantindo preço e prazo e agregando tecnologia de ponta em seus processos construtivos e 
sistemas, tendo vencido prêmios nacionais por uso de tecnologias, como será descrito abaixo.  

A Companhia atende grandes e renomadas empresas que atuam no Brasil, tais como Petrobras, Eneva, 
Braskem, Hidrovias do Brasil, Comgas, Bradesco, Carrefour, Rede D’Or, dentre outros, o que garante a 
oportunidade de participar do planejamento e desenvolvimento de importantes projetos e atuação em setores 
diversificados e estratégicos. 

 

No sentido de ampliar seu mercado de atuação para abranger a infraestrutura industrial do Brasil, a Companhia 
adquiriu 51% das ações representativas do capital social da Potencial Engenharia S.A., especializada em uma 
gama de serviços na área industrial e, em 2014, consolidou-se a fusão das duas sociedades, dando origem à 
atual estrutura societária do grupo.  

A Companhia permanece focada em inovação, buscando antecipar as demandas do mercado e de seus clientes, 
situação que cria inúmeros incentivos para aprimoramento e reinvenção via desenvolvimento de novos serviços 
e atuação em novos mercados, tanto organicamente quanto por meio de aquisições. Além disso, a Companhia 
acredita que confiabilidade, eficiência, agilidade e experiência são fatores críticos para o bom desempenho e 
entrega de seus serviços, os quais são consequências de uma equipe experiente, uso de tecnologia de ponta e 
manutenção de certificações de primeira linha.  

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 

Abaixo, encontram-se os principais indicadores financeiros consolidados da Companhia para os últimos três exercícios 
sociais e para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020: 

 

(1) A receita equivalente é calculada como a receita bruta mais o faturamento direto. 
(2) O EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do 

imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil 
calculada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 
527”) e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado 
financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização. O EBITDA representa a capacidade da Companhia de gerar caixa a 
partir de seus ativos operacionais. 

(3) As margens Líquida e EBITDA são calculadas pela divisão do Lucro Líquido e do EBITDA pela receita equivalente. 
(4) Dívida (Disponibilidade) Líquida: A Dívida (Disponibilidade) Líquida equivale à Dívida Bruta (soma de empréstimos, financiamentos circulante 

e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. 

 

Período de nove meses findo 
em 30 de setembro de 

Exercício social encerrado em 31 de  
dezembro de 

2020 2019 2018 2017 
 (Em milhões de reais, exceto %)
Receita Equivalente(1) ................  979 955 478 340
Lucro Bruto ................................  11 73 52 19
Margem Bruta ............................  1,1% 7,6% 10,9% 5,6%
Lucro Líquido .............................  19 64 -27 6
Margem Líquida(3) ......................  2,0% 6,7% -5,7% 1,8%
EBITDA(2) ...................................  25 67 48 -3
Margem EBITDA(3) .....................  2,6% 7,0% 10,1% -0,9%
Dívida Bruta ...............................  148 150 128 129
Dívida Líquida(4) .........................  143 134 117 127
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VANTAGENS COMPETITIVAS DA COMPANHIA  

A Companhia acredita possuir vantagens competitivas que contribuem para seu sucesso e a diferenciam em 
seus mercados de atuação: 

A Companhia se destaca por ser capaz de oferecer serviços integrados e customizados aos clientes, bem 
como soluções integradas em engenharia, construção, montagem e manutenção, com foco em projetos 
complexos.  

A Companhia presta serviços de engenharia, de construção industrial e civil e de manutenção em diversos 
setores, tais como óleo e gás, petroquímica, química, mineração e infraestrutura e acredita que será beneficiada 
por um crescimento expressivo nos setores para os quais presta serviços industriais, incluindo os de óleo e gás, 
petroquímico e mineração.  

Além disso, a atuação da Companhia se dá em diversos segmentos econômicos, por meio de diferentes formatos de 
contratos e serviços, o que propicia diversas vantagens competitivas, tais como: 

• Diversificação: As receitas da Companhia estão diversificadas em diferentes atividades econômicas e 
regiões do país, assim como suas oportunidades de crescimento, o que reduz o risco de exposição a 
eventuais instabilidades setoriais. A Companhia atua nos setores de óleo e gás, energia, papel e celulose, 
mineração, logística e construção civil especializada; 

• Capilaridade: O extenso relacionamento da Companhia com uma ampla base de clientes em diversos 
segmentos econômicos permite que a Companhia estabeleça diversos tipos de parcerias estratégicas; e  

• Opções diversificadas: A Companhia contribui para auxiliar seus clientes em diferentes segmentos 
econômicos em seus projetos, sejam em complexos industriais, na construção civil ou em processos de todo 
o ciclo de engenharia (Fast). 

Liderança em serviços de engenharia industrial no Brasil, com ampla abrangência geográfica e qualidade 
comprovada por prêmios e certificações.  

A escala e abrangência nacional da Companhia a capacita a fornecer serviços, em qualquer localização do país, 
de forma eficiente. A Companhia é uma das maiores prestadoras de serviços especializados de engenharia e 
manutenção industrial no Brasil. A Companhia acredita que a sua posição de mercado a qualifica de maneira 
única para se beneficiar das oportunidades em setores globalmente competitivos e com alta perspectiva de 
crescimento no país, tais como óleo e gás, energia, papel e celulose, petroquímica, mineração e infraestrutura.  

Os rankings abaixo, extraídos da revista “O Empreiteiro”, demonstram o crescimento de market share da 
Companhia e seu posicionamento, cada vez maior, de liderança e de destaque no seu setor de atuação.  
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A Companhia acredita ter uma posição estratégica no segmento de construção brasileiro oferecendo 
soluções integradas e inovadoras de engenharia para uma base de clientes fiel de alta qualidade.  

A Companhia é uma das empresas mais destacadas e reconhecidas do setor de engenharia e construção do 
país, o que permite operações com relevantes ganhos de escala e com extensa presença nacional em 
localizações estratégicas, diversificadas em vários setores da economia, como projetos de infraestrutura, 
complexos industriais, terminais portuários, aeroportos, hospitais, prédios comerciais, shopping centers, 
instituições bancárias, bem como ter acesso a uma base ampla de informações de mercado, garantindo sua 
participação e competitividade nas oportunidades existentes. 

O portfólio de clientes da Companhia inclui os maiores grupos industriais nos setores de óleo e gás, energia, 
petroquímica, infraestrutura logística, papel e celulose, mineração, bem como de varejo, instituições financeiras e 
empresas dos mais diversos setores econômicos. O relacionamento de longa data da Companhia com esses 
clientes lhe dá a oportunidade de participar do planejamento e desenvolvimento de importantes projetos, 
aumentando suas chances de captação de futuros contratos. 

Os mercados de atuação da Companhia apresentam alto potencial de crescimento e dinâmica favorável. 

A Companhia presta serviços para grandes empresas nos segmentos de óleo e gás, petroquímica, química, 
mineração e infraestrutura, os quais possuem alta perspectiva de crescimento. Os gargalos de infraestrutura no 
Brasil e a urbanização das suas principais cidades vêm, ao longo das últimas décadas, impulsionando o 
crescimento dos setores da indústria e de infraestrutura. A crise econômica brasileira, ao longo dos últimos anos, 
fez com que grandes projetos de infraestrutura fossem postergados e, com isso, a Companhia acredita que 
haverá aumento na demanda pela prestação dos seus serviços.  

 
(*) Estimativa do BNDES de tamanho potencial de mercado endereçável nos principais segmentos de atuação 

da Companhia, em R$ bilhões.  

Adicionalmente, diversas companhias com foco em obras públicas têm passado por dificuldades financeiras e 
reputacionais, sobretudo devido aos escândalos de corrupção deflagrados pela “Operação Lava-Jato” e demais 
investigações em curso conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público Federal Brasileiro, o 
que propicia inúmeras oportunidades de mercado para a Companhia.  
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A Companhia realiza a manutenção industrial das principais refinarias da Petrobras, em todo o território nacional, 
desde 1988. Recentemente, a Petrobras realizou alguns desinvestimentos, tais como a venda da Transportadora 
Associada de Gás S.A. (“TAG”), a saída de vários campos maduros e venda da Liquigás. Além disso, em seu plano 
estratégico, os desinvestimentos previstos variam entre US$20-30 bilhões para o período compreendido entre 2020 
e 2024. A Companhia acredita que a privatização desses ativos trará maior agilidade nas decisões de contratação e 
oportunidades para incremento de rentabilidade, incentivando serviços e soluções inovadoras de qualidade como as 
oferecidas pela Companhia. No mesmo sentido, a Companhia também acredita que a privatização desses ativos 
implicará novos investimentos e aumentará a demanda por seus serviços. 

Assim, a Companhia entende que seu mercado interno, conhecimento, recursos humanos e, capacidade, 
experiência e especialização fortalecem sua competitividade para projetos de engenharia grandes e complexos 
no Brasil. 

Atuação com base em sólidos princípios de ética e integridade e fluxo de caixa independente da 
iniciativa pública.  

Com o agravamento da crise na economia do país entre 2014 e 2018, diversas companhias de infraestrutura e 
construção enfrentaram problemas financeiros e operacionais e se viram obrigadas a reduzir seus quadros e 
atividades, principalmente devido às incertezas decorrentes das investigações da “Operação Lava-Jato” e/ou a 
fragilidade de suas condições financeiras. No entanto, enquanto tais investigações abalaram a reputação e 
capacidade competitiva das maiores construtoras e empreiteiras do país, a Companhia se beneficiou por sua 
conduta ética, pelo cumprimento rigoroso das regras de compliance e integridade, por não atuar de forma 
relevante e constante junto ao setor público e por sempre atuar de forma ilibada em suas relações contratuais, 
seja com entes privados, seja com entes públicos.  

No tocante à Petrobrás, é importante mencionar que a Companhia é uma das contratadas que não tem qualquer 
suspeita de envolvimento com a “Operação-Lava Jato” ou qualquer outra operação da mesma natureza. 

Além disso, mesmo não sendo uma sociedade de capital aberto, a Companhia possui Código de Ética e Conduta 
desde 2002, bem como elevados controles internos, tendo sida contemplada, inclusive, com o prêmio “Ética nos 
Negócios”, no ano de 2015.  

Capacidade de oferecer, em tempo hábil, soluções inovadoras em engenharia, construção, montagem e 
manutenção de qualidade.  

O histórico de entrega de soluções únicas e em tempo hábil aos clientes da Companhia é uma vantagem 
competitiva em relação aos seus concorrentes, muitos dos quais não compartilham de sua escala, escopo e 
diferencial técnico. A Companhia acredita que seus principais diferenciais são a capacitação técnica de seus 
profissionais, a capacidade desses de prestar serviços confiáveis e a flexibilidade de se ajustar rapidamente às 
necessidades dos seus clientes.  

A Companhia utiliza processos de construção padronizados, fazendo uso de modernos recursos disponíveis no 
mercado. A equipe de engenharia é altamente qualificada e, além da experiência técnica, tem habilidade para 
gerenciar as condições sociais, econômicas e ambientais de cada região em que atua. Os projetos e 
empreendimentos da construção civil são desenvolvidos segundo rigorosos padrões de segurança e qualidade, 
de tal modo que os canteiros de obra são equipados com acessórios e materiais modernos, de alta qualidade e 
de fabricantes de renome. 

Forte compromisso com a responsabilidade socioambiental.  

A Companhia busca adotar a sustentabilidade como pilar fundamental para o seu desenvolvimento, 
administrando suas atividades de maneira eficiente, especialmente em relação ao consumo de fontes naturais e 
tratamento de poluição e resíduos, e que atenda às exigências de clientes que adotam rigorosas práticas de 
proteção e responsabilidade ambiental. A Companhia procura adotar um forte compromisso com a ética, 
compliance e sustentabilidade, tendo sido a primeira empresa brasileira a participar do United States Green 
Building Council, organização que promove a sustentabilidade no projeto, construção e operação de 
empreendimentos. Além disso, é membro fundador do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e do 
Green Building Council Brasil, além de contar com um robusto portfólio de mais de 20 projetos certificados como 
o LEED Gold, um selo de excelência emitido pelo United States Green Building Council. A iniciativa faz parte da 
estratégia da Companhia de aprofundar sua atuação em programas de sustentabilidade ambiental e, ao mesmo 
tempo, se antecipar a potenciais demandas de mercado. 
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Adicionalmente, a Companhia possui um sistema de gestão integrado em qualidade, saúde ocupacional, meio 
ambiente e segurança do trabalho, sendo altamente reconhecida nesses quesitos. A Companhia recentemente 
atingiu o marco de mais de 10 milhões de horas trabalhadas em sua unidade industrial sem acidentes com 
afastamento. A segurança é, afinal, um de seus valores inegociáveis. 

Conhecimento do mercado, versatilidade e know-how para operar com diferentes projetos, oferecendo a 
mesma qualidade.  

A Companhia acredita que construiu ao longo da sua história uma reputação fundamentada em sua qualidade 
técnica para obras que apresentam determinadas complexidades construtivas, bem como uma marca 
reconhecida e positivamente avaliada em seu mercado de atuação, tanto por clientes quanto por fornecedores e 
prestadores de serviços. Considerando a posição que ocupa perante os clientes e parceiros, a Companhia 
entende ser capaz de se adaptar e obter conhecimento sobre o mercado, importante fator em suas decisões 
operacionais. 

Além disso, a atuação no setor permitiu que a Companhia adquirisse experiência e know-how adequados, aliando 
histórico e profundo conhecimento do mercado, clientes, produtos e competidores. A Companhia entende que sua 
experiência lhe permite desenvolver serviços que atendam às necessidades de seu público-alvo, por meio de uma 
equipe de gestão com sólida experiência no desenvolvimento de suas atividades. Acima, encontram-se algumas das 
principais premiações e reconhecimentos que a Companhia recebeu ao longo dos seus 47 anos de história, 
demonstrando seu compromisso em prestar um serviço de excelência a todos seus clientes e em todos os seus 
segmentos de atuação. 

Modelo de negócio sólido e eficaz, com alta visibilidade de receita. 

A Companhia acredita que sua vasta experiência e grau de aperfeiçoamento de seus métodos, processos construtivos 
e serviços prestados possibilita (i) maior poder de negociação com fornecedores, devido à sua reputação e 
transparência nos negócios; (ii) padronização interna de produtos e métodos construtivos para cada segmento, o que 
aumenta a eficiência e reduz a variabilidade de custos e de produtos; (iii) confiabilidade na execução das suas obras e 
serviços, com assertividade nos prazos de entrega dos projetos; (iv) rígido controle de qualidade em todos os estágios 
do processo construtivo; (v) e uso de ferramentas tecnológicas para melhor controle de custos. 

A Companhia implementa processos rígidos de controles internos ao longo da cadeia produtiva para assegurar a 
procedência das matérias primas, a lisura, a qualidade dos seus serviços e o nível de excelência no atendimento 
final ao consumidor. A Companhia entende que a centralização das decisões e do relacionamento com 
fornecedores e o treinamento de funcionários são fatores que a diferenciam no seu setor de atuação.  

Adicionalmente, a Companhia dá grande importância ao gerenciamento da qualidade, que inclui a definição dos 
processos e atividades necessários para que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido. 
A Companhia possui um sistema de gestão integrado, certificado pela empresa ABS Quality Evaluations, nas 
normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio Ambiente) e Occupational Health and Safety Assessment Series 
– OHSAS 18001 (Saúde e Segurança Ocupacional). 

Atualmente, a Companhia adota a estratégia de implementar, para o escopo de construção e gestão de obras, 
sistemas de qualidade sob medida para cada projeto, estabelecendo planos de qualidade específicos, de acordo 
com os requisitos contratuais, do processo e de produtos, sem abrir mão de metodologias e processos 
considerados essenciais para a gestão da qualidade da obra. Toda metodologia da qualidade da Companhia 
está armazenada e é controlada através da sua intranet, o que torna a informação disponível a toda a equipe do 
projeto. 

A Companhia possui instruções de trabalho documentadas e fichas de inspeção que contemplam as principais 
etapas dos procedimentos técnicos realizados nas obras, os quais foram elaborados com base em referências e 
normas técnicas que indicam as melhores práticas de execução de cada sistema, em documentos existentes nos 
arquivos da Companhia e em experiências adquiridas empiricamente por meio da realização das atividades. 
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Além disso, a Companhia realiza o monitoramento dos processos através de indicadores de desempenho e realização 
de auditorias internas e externas. A equipe própria da Companhia que efetua gestão e fiscalização do desenvolvimento 
de suas atividades permanece em tempo integral no projeto, e é formada por engenheiros, mestres, técnicos de 
edificação, técnicos de segurança e encarregados especializados por tipo de serviço e/ou etapa construtiva, além de 
pessoal administrativo. Desta forma, garante-se o controle do andamento físico e financeiro do projeto, qualidade dos 
serviços, cumprimento das normas de segurança, a entrega no prazo estipulado contratualmente com o cliente, bem 
como administração dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados. 

O backlog atual contratado da Companhia representa R$1.35 bilhões em faturamento. Além disso, a 
Companhia conta com um pipeline mapeado de mais de R$80 bilhões, composto por projetos específicos 
selecionados, detalhados por cliente, escopo, localização, CAPEX estimado e data de início.  

Capacidade dos administradores e sólida cultura corporativa. 

A administração da Companhia é composta por uma equipe qualificada e experiente, detentora de profundo 
conhecimento de negócios e de visão empresarial clara, favorecendo um processo ágil de tomada de decisão. 

A Companhia acredita que a qualidade da sua administração a permite trazer soluções e iniciativas inovadoras, 
garantindo sua competitividade. O conhecimento de mercado dos membros de seu Conselho de Administração, 
suporta seu direcionamento estratégico bem como sua busca por melhoria contínua. Abaixo, a Companhia 
apresenta seus principais pilares nos quais a sua gestão se baseia: 

 

A Companhia beneficia-se do total comprometimento de seu fundador e demais acionistas, os quais encontram-
se ativamente envolvidos no dia a dia da gestão, participando das tomadas de decisões estratégicas. Exemplo 
disso é o envolvimento direto do seu fundador, Hugo Marques da Rosa, atual Presidente do Conselho de 
Administração, com mais de 45 anos de experiência e histórico no setor de engenharia e construção civil, que 
desempenha diversas atividades fundamentais para o crescimento da Companhia e cria um diferencial 
importante frente aos principais concorrentes. Adicionalmente, a gestão da Companhia é altamente profissional e 
independente, comprometida com a implementação da sua estratégia no longo prazo. 

Além disso, a Companhia acredita que sua cultura aliada à sua reputação a permite atrair colaboradores motivados, 
que, por meio dos treinamentos oferecidos, tornam-se especialistas em seus negócios e produtos. A Companhia 
acredita possuir um grupo de profissionais qualificados e experientes, com forte reputação no mercado. Sua equipe de 
gestão liderou o processo de crescimento da Companhia e fomentou uma cultura de inovação, empreendedorismo e 
trabalho em equipe. A Companhia entende que a experiência especializada de sua administração e o conhecimento 
profundo dos negócios da Companhia contribuem para a eficiência de suas operações.  

A descrição da composição e da experiência profissional dos administradores da Companhia estão descritas nos 
itens 12.5 e 12.6 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 748 deste Prospecto. 

ESTRATÉGIA 

O principal objetivo da Companhia é fortalecer sua posição de consolidador no setor de engenharia e construção, 
tornando-se o principal player em engenharia no Brasil e a referência em soluções integradas em engenharia, 
construção, montagem e manutenção industrial, de modo que a Companhia acredita que o fortalecimento será 
fruto de seu modelo de negócio baseado em um amplo portfólio de serviços em diversas categorias dos setores 
de engenharia e indústria, aliado à gestão eficiente de suas operações. Tais objetivos são perseguidos tendo 
como princípios a busca continua por qualidade, eficiência, crescimento e disciplina financeira, sempre 
respeitando os elevados padrões de responsabilidade social e ambiental e de governança corporativa da 
Companhia, liderados por uma administração com ampla experiência, que vem entregando resultados 
operacionais e financeiros consistentes e possibilitando criação de valor para seus acionistas. Para tanto, a 
Companhia pretende implementar as seguintes estratégias: 
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Busca incessante por eficiência e produtividade voltadas para a excelência operacional. 

A Companhia acredita que a melhoria operacional contínua e a excelência na execução são fundamentais para a 
sua estratégia e essenciais para a diferenciar de seus concorrentes, gerando recorrência de contratação dos 
seus clientes, ganhos de produtividade, e, consequentemente, melhorando resultados operacionais e fluxo de 
caixa. A Companhia trabalha constantemente em iniciativas que visam melhorar a eficiência e a produtividade 
em todos os formatos e os segmentos de negócios.  

Neste sentido, a título de exemplo, nos últimos anos, a Companhia tem adotado tecnologias para aumentar sua 
excelência operacional, tais como o BIM e a Lean. O BIM é um conjunto de processos e tecnologias para gestão 
digital de uma obra ao longo de seu ciclo de vida. Permite ver as obras em 3D ao longo do tempo controlando 
custos e até permitindo a gestão de facilities do empreendimento após a conclusão das obras. A Companhia foi 
reconhecida como vencedora do Prêmio de Excelência em BIM na categoria Construtoras pela Sinduscon nas 
edições de 2018 e 2019. 

Já a Lean é uma forma de aplicar a mentalidade enxuta no setor de engenharia e construção – e permite reduzir 
ou eliminar desperdícios, encontrar ganhos em prazo e custo e vem sendo utilizada de forma cada vez mais 
frequente nas obras da Companhia. Assim como se verificou com a adoção do BIM e do Construção Lean, a 
Companhia pretende implementar, continuamente, novas tecnologias nos seus processos e nas suas atividades.  

Ademais, a Companhia pretende continuar aprimorando seu processo construtivo, por meio da busca incessante 
por eficiência e qualidade das matérias-primas, com a finalidade de reduzir custos e prazos, além de atender aos 
seus rigorosos padrões de qualidade. A Companhia acredita que a preocupação em alcançar uma estrutura de 
custos operacionais reduzida, por meio da utilização de ferramentas digitais e sistemas construtivos inovadores 
que proporcionem soluções eficientes, é essencial para a obtenção de índices de rentabilidade satisfatórios e 
margens competitivas. Pretende, ainda, realizar investimentos para aumentar seu índice de industrialização dos 
processos, realizar contínua capacitação e treinamento de suas equipes, e adotar novas técnicas de construção 
padronizadas, novos métodos de planejamento e controle de construção e de gestão de recursos humanos. 

Avaliar oportunidades de parcerias estratégicas complementares no segmento de atuação da 
Companhia. 

Além das iniciativas visando o crescimento orgânico, a Companhia avalia expandir sua área de atuação por 
meio de parcerias estratégicas. Desta forma, a Companhia monitora, constantemente e de forma seletiva, 
oportunidades no setor de atuação a fim de contribuir com o crescimento, capilaridade, rentabilidade, ganhos 
de escala, base de dados e geração de valor aos seus acionistas. 

A nova configuração da Companhia, como empresa de soluções integradas para negócios em engenharia, 
somou-se à realização de parcerias estratégicas. Em 2017, a Companhia formou um consórcio com a 
Construtora Passarelli para as obras de um Novo Centro de P&D para a Stihl no Brasil, a reforma e 
ampliação do Aeroporto de Fortaleza para a Fraport Brasil e a construção do complexo Trimais Places. 
Adicionalmente, outra parceria foi estabelecida ainda em 2016, com a MTD Properties, que desenvolve 
projetos de Built to Suit, Sales & Leaseback e Desenvolvimento Imobiliário. 

Destaca-se, também, a parceria com chinesa Shandong Kerui, por meio da Kerui Método, para a execução da 
UGPN do COMPERJ, sendo o EPC da maior UPGN das Américas com capacidade de processamento 21 
milhões de m³ de gás por dia e a maior da Petrobras após os desdobramentos da “Operação Lava-Jato”. O 
projeto conta, ainda, com um eletrocentro com mais de 100 metros de comprimento. 

Assim como nas parcerias destacadas acima, das quais apenas a Kerui Método permanece vigente, a 
Companhia pretende expandir sua atuação com potenciais novas parcerias estratégicas complementares aos 
seus diversos segmentos de atuação. 
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Aumento do portfólio de clientes e obras em segmentos de mercado que a Companhia já atua e que 
possuem significativo potencial de crescimento.  

A Companhia pretende aumentar sua participação em setores que já atua e que possuem grande potencial de 
crescimento nos próximos anos. Esses setores incluem, como exemplos: (i) óleo e gás, que deve ser 
impulsionado pela retomada nos investimentos pela Petrobras, assim como pelo crescente investimento de 
outras companhias do setor privado; (ii) petroquímico/combustíveis, que deve passar por um processo de 
privatizações do principal player brasileiro, resultando em fortes investimentos em reparos e manutenção 
contínua; (iii) mineração, que vem investindo mais em manutenção, principalmente após os acidentes de Mariana 
e Brumadinho; e (iv) energia, infraestrutura, desenvolvimento urbano, saneamento e outros setores de 
infraestrutura. 

Por meio do seu modelo de negócios verticalmente integrado, sustentado por uma variedade de serviços de 
engenharia e indústria, que garante vantagens competitivas e sinergias, a Companhia pretende manter e 
consolidar sua posição de liderança no mercado brasileiro, investindo continuamente na melhoria de seus 
processos operacionais. A Companhia acredita ainda que tem potencial de desenvolver de forma mais profunda 
seus serviços e empreendimentos em outros países da América do Sul, tal como já foi feito no Uruguai, com 7 
grandes projetos. 

Aumento no portfólio de serviços organicamente e via M&A, buscando oportunidades de investimento e 
aquisições estratégicas.  

A Companhia pretende usar sua expertise nos setores prioritários em que já atua para acelerar o crescimento em 
nichos que demandam conhecimentos específicos. Adicionalmente, a Companhia pretende realizar aquisições 
estratégicas e buscar oportunidades de investimentos em mercados atraentes, observadas as condições 
econômicas, para incrementar seu portfólio de serviços e cobertura geográfica. Para tanto, a Companhia já 
mapeou os mercados e os serviços complementares nos quais buscará atuar, identificando as melhores práticas 
bem como buscar adicionar novas disciplinas de engenharia ao seu portfólio. 

Neste sentido, a Companhia continuará a oferecer soluções integradas de engenharia, desenvolver projetos no 
formato built to suit e consolidar sua atuação no mercado de óleo e gás, visando ampliar seu protagonismo no 
mercado e a melhorar seu posicionamento.  

Ser uma empresa ainda mais reconhecida por práticas sustentáveis e sociais. 

A Companhia entende que seus setores de atuação estão inseridos em uma das indústrias mais intensivas no 
uso de recursos naturais, tanto de capital natural quanto humano, e por isso, acredita no seu poder de 
transformação e geração de impacto socioambiental positivo. Neste sentido, a Companhia assume forte 
compromisso com a agenda de sustentabilidade, sendo esta uma das prioridades estratégicas do seu grupo 
societário, sobretudo, pelo aumento do uso de matérias-primas de menor impacto ambiental, apoio às 
iniciativas de regeneração e menor desperdício de materiais e impactos nos ecossistemas naturais e 
valorização do ser humano em todas as etapas do processo. 

A Companhia continuará buscando a transformação dos setores da construção civil e industrial, utilizando as 
forças de mercado para conduzir a adoção de práticas de green building em um processo integrado de 
concepção, implantação, construção e operação de edificações e espaços construídos, contribuindo para 
garantir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, impactos socioambientais e uso de recursos naturais, 
visando a melhoria da qualidade de vida e bem- estar da atual e das futuras gerações. 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E BREVE HISTÓRICO 

A Companhia iniciou suas operações no ano de 1973, pelo Sr. Hugo Rosa, atual Presidente do Conselho de 
Administração. Ao longo desses mais 47 anos de trajetória, a Companhia consolidou sua posição de liderança no 
mercado brasileiro de soluções de engenharia, construção civil e manutenção industrial, com qualidade para 
atender os mais diversos setores da economia, tais como construção civil, óleo e gás, indústria petroquímica, 
indústria química, mineração e infraestrutura, principalmente em razão da qualidade e diferenciação dos seus 
serviços e do atendimento especializado aos clientes, decorrente de seu amplo conhecimento das necessidades 
dos mercados nos quais atua. 
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No período compreendido entre 2016 e 2018, a Companhia passou por um processo de reestruturação, que para 
além dos aspectos financeiros e contábeis, preparou a Companhia para a nova onda de crescimento dos setores 
da engenharia industrial e civil, manutenção industrial e obras e serviços de engenharia, sempre ancorada na 
estratégia de inovação implantada desde a sua fundação. A reestruturação envolveu um processo de 
reperfilamento de obrigações com os bancos, sem redução do principal, com alongamento das dívidas, e 
adicionalmente uma renegociação amigável com seus fornecedores através de uma recuperação extrajudicial 
que se extinguiu em fevereiro de 2018.  

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$40.000.000,00, composto de 4.000.000 de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A estrutura acionária é composta de acordo com organograma abaixo, 
o qual indica os seus principais acionistas, as suas sociedades controladas e as sociedades nas quais detém 
participação relevante. Os percentuais representam a participação no capital votante detida diretamente por cada 
um dos principais acionistas.  
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EVENTOS RECENTES 

Em 19 de outubro de 2020, a Administração da Companhia aprovou a emissão das demonstrações financeiras 
intermediárias individuais e consolidadas e autorizou sua divulgação. A Companhia identifica e comenta abaixo o 
evento subsequente que constou nas suas últimas demonstrações financeiras divulgadas.  

Impactos da Pandemia da COVID-19 nas Atividades da Companhia:  

A Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão 
da disseminação global da doença causada pelo coronavírus (“COVID-19”). A declaração da pandemia da 
COVID-19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a 
fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo 
quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, e fechamento prolongado de locais de 
trabalho. No Brasil, a maioria dos estados e municípios seguiu essas providências, adotando medidas para 
impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social. A construção 
civil e a indústria foram consideradas atividades essenciais, permitindo que a Companhia continuasse operando 
mesmo após a declaração da pandemia da COVID-19.  

As consequências adversas da atual pandemia ocorreram (e continuam ocorrendo) após a emissão das 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 
e, em razão de serem eventos recentes, até a data deste Prospecto, não há informações adicionais disponíveis 
para que a Companhia possa realizar uma avaliação a respeito do impacto da pandemia da COVID-19 em seus 
negócios, além das ponderações apresentadas nos itens 3.3, 4.1 e [•] do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto. As análises da Companhia serão realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP 
nº 02/2020, emitido pela CVM em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores 
independentes de companhias abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da pandemia da COVID-19 
em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa 
análise, em consonância com as normas contábeis aplicáveis. 

A Companhia está continuamente monitorando os possíveis desdobramentos de curto, médio e longo prazos 
para tomar as devidas medidas que visem, principalmente, resguardar a saúde de seus colaboradores diretos e 
indiretos e associados, além de preservar sua solidez financeira, minimizar e, mitigar riscos relacionados à 
condução dos negócios, assegurando a continuidade do andamento de seus empreendimentos. 

Adicionalmente, até o momento, nenhuma das obras de engenharia e construção, bem como os serviços de 
manutenção industrial em andamento da Companhia, sofreu interrupção total ou cancelamento decorrente da 
pandemia da COVID-19, tendo sido adotadas as recomendações, orientações e protocolos sanitários 
recomendados ao setor, tanto no que respeita às práticas de saúde como para orientações de higiene e limpeza 
em geral. Dentre os diversos procedimentos implantados nas obras, destacam-se: o afastamento dos 
colaboradores enquadrados em grupo de risco, uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes, medição de 
temperatura corporal na entrada e saída dos canteiros, disponibilização de álcool em gel, intensificação na 
higienização dos canteiros, restrição do número de colaboradores nos refeitórios, elevadores, cremalheiras e 
vestiários, instituição de turnos alternados para entradas e saídas dos funcionários, a fim de evitar também a 
utilização de transporte público em horário de pico.  

A Companhia adotou uma série de medidas administrativas e operacionais preventivas com relação ao seu 
quadro de empregados, colaboradores, fornecedores e clientes. Dentre tais medidas vale destacarmos: (i) 
criação de um comitê do COVID-19, com participação dos altos executivos da Companhia, com o objetivo de 
monitorar e avaliar as melhoras práticas e medidas a serem tomadas; (ii) aplicativo de autoavaliação de risco, 
onde o colaborador deve responder um questionário diariamente antes de ir trabalhar.  

Além destas medidas de preservação da saúde de seus funcionários, a Companhia adotou medidas a fim de 
reduzir os possíveis impactos da pandemia em seu caixa, dentre tais medidas podemos destacar: (i) redução de 
salários, reestruturação das equipes, férias coletivas e diferimento do 13º para dezembro; (ii) contenção máxima 
de despesas para preservação do caixa (iii) renegociação com fornecedores correntes e negociação com 
clientes para reposição de custos por improdutividade; e (iv) utilização de Medidas Provisórias aprovadas pelo 
Governo Federal para redução/postergação de salários e impostos durante o período da pandemia.  

As informações sobre o impacto da pandemia da COVID-19 nas operações da Companhia e no seu setor de 
atuação estão descritas nos itens 3.3 e 10.1(h), 10.2 e 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto, a partir da página 515 deste Prospecto. 



 

20 

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA 

Abaixo, estão listados apenas os cinco principais fatores de risco podem afetar as atividades da Companhia. Para mais 
informações sobre os fatores de risco a que a Companhia está exposta, veja a seção “Fatores de Riscos Relacionados à 
Oferta e às Ações” deste Prospecto e o item 4.1 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.  

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação da COVID-
19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os negócios da Companhia 
depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e podem afetar material e 
adversamente seus negócios, condição financeira, resultados de operações e fluxos de caixa e, 
finalmente, sua capacidade de continuar a operar os seus negócios.  

Em dezembro de 2019, a nova síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (“SARS-CoV-2”), que causa a 
doença infecciosa do coronavírus (“COVID-19”), foi relatada pela primeira vez em Wuhan, China e, devido à sua 
rápida expansão para outros continentes, como Europa, Oriente Médio e Américas, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde decretou a COVID-19 como sendo uma pandemia, cabendo aos países 
membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados.  

Como consequência, a pandemia da COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades 
governamentais, inclusive nos locais em que atuamos, com o objetivo de proteger a população, resultando em 
restrição no fluxo de pessoas, quarentena, lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento 
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução 
generalizada de consumo.   

As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19 tiveram um impacto 
adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando paralisações 
(circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020. A cotação da maioria dos ativos 
negociados na B3 foi adversamente afetada em razão da pandemia da COVID-19. Impactos semelhantes aos 
descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando a oscilação dos ativos negociados na B3, o que pode afetar 
adversamente o valor de nossas ações na B3 caso essa oscilação se repita.  

Adicionalmente, o escritório administrativo e outras instalações da Companhia foram afetados, adotando uma 
política de teletrabalho. Essa política pode afetar a produtividade e pode eventualmente ocasionar erros e 
atrasos nas operações da Companhia, bem como causar outras interrupções nos seus negócios, inclusive 
aumentando a exposição da Companhia a eventuais violações de dados tratados pela Companhia durante o 
exercício regular de suas atividades.   

A pandemia da COVID-19 pode, também, causar perturbações materiais nos negócios e operações da 
Companhia, bem como resultado de, por exemplo, absenteísmo de trabalhadores como resultado de doença. Se 
uma porcentagem significativa da força de trabalho da Companhia não puder trabalhar, por motivo de doença ou 
restrições governamentais relacionadas com a pandemia da COVID-19, as operações da Companhia podem ser 
adversamente afetadas. Um período prolongado de trabalho remoto também pode aumentar os riscos 
operacionais aos quais a Companhia está exposta, incluindo, mas não se limitando, a riscos de cybersegurança 
e riscos trabalhistas, o que pode prejudicar a capacidade da Companhia de gerenciar e operar seus negócios.   

Além disso, a Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso 
aconteçam, não pode garantir que será capaz de impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão 
igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19.  

O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia e seus resultados 
operacionais depende dos desdobramentos futuros, inclusive a duração e a disseminação da pandemia, que são 
incertos e imprevisíveis, assim como qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade do vírus, de 
sua disseminação para outras regiões, das ações tomadas para contê-la, dentre outras.   

O impacto da pandemia da COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos neste 
Formulário de Referência. Na data deste Prospecto, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será 
prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais 
na capacidade de a Companhia continuar operando seus negócios.  

Para mais informações, consulte as seções 3.3, 10.1(h), 10.2 e 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto.  
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A Companhia encontra-se em fase cumprimento de seu Plano de Recuperação Extrajudicial, não sendo 
possível assegurar que todas as obrigações previstas no plano serão cumpridas de maneira satisfatória, 
o que pode afetar adversamente sua reputação, seus negócios e/ou seus resultados.   

Em 21 de julho de 2016, foi assinado o Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia, o qual, após a 
negociação de suas dívidas, foi aprovado com o atingimento do quórum mínimo legal para a reestruturação das 
dívidas com os seus credores fornecedores, de acordo com a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Assim, a 
Companhia ingressou com pedido de homologação de plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi distribuído 
perante a 1º Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo, autuado sob 
nº 1089203-88.2016.8.26.0100 (“Plano de Recuperação Extrajudicial”), e homologado por meio de decisão 
proferida em 28 de abril de 2017, tendo sido o processo encerrado e arquivado de forma definitiva, diante do 
trânsito em julgado da decisão de homologação em 02 de outubro de 2017. 

O Plano de Recuperação Extrajudicial, que se caracteriza como um acordo privado com os credores 
fornecedores, se encontra em fase de cumprimento de obrigações. A Companhia pode não estar apta ou se ver 
impossibilitada de cumprir determinados termos previstos no Plano de Recuperação Extrajudicial junto aos seus 
credores fornecedores. Tais fornecedores poderão buscar seus eventuais créditos remanescentes 
individualmente perante a Companhia, por meio de cumprimento de sentença, uma vez que, diante do 
encerramento do processo de homologação, não há supervisão judicial em relação ao cumprimento das 
obrigações contidas no Plano de Recuperação Extrajudicial. No caso de inadimplemento, o Plano de 
Recuperação Extrajudicial poderá ser concluído de forma não satisfatória, o que poderá colocar em risco a 
continuidade das atividades da Companhia e também afetar adversamente sua reputação, seus negócios e/ou 
seus resultados. 

Para mais informações sobre o Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia vide Seção 6.5 deste 
Formulário de Referência.  

A Companhia possui dívidas inadimplidas e dívidas a vencer no curto prazo, de tal modo que tais 
inadimplementos podem afetar adversamente seus negócios ou sua condição financeira. 

Atualmente, a Companhia possui dívidas inadimplidas e dívidas a vencer no curto prazo, sobretudo junto a 
fornecedores. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía R$ 15.189 mil 
de dívidas vencidas e R$ 38.985 mil de dívidas a vencer no curto prazo, não sendo possível afirmar que a 
Companhia terá condições de pagá-las e/ou repactuá-las, conforme o caso. Neste cenário, eventual 
inadimplemento e/ou hipótese de não repactuação de tais dívidas pode implicar em impactos financeiros 
adversos à Companhia, o que poderá, consequentemente, ter um efeito adverso relevante na liquidez e condição 
financeira da Companhia. Além disso, eventuais inadimplementos podem afetar a imagem e percepção dos 
negócios da Companhia junto ao mercado em geral. 

A Companhia enfrenta riscos relacionados aos requisitos de desempenho do projeto e cronogramas de 
conclusão, o que pode afetar adversamente seus negócios ou sua condição financeira. 

Em suas atividades, em regra, a Companhia garante a conclusão de um projeto em uma data programada ou 
mediante a obtenção de certos níveis de teste de aceitação e desempenho. Neste sentido, o não cumprimento 
de qualquer cronograma ou requisitos de desempenho pode resultar em custos que reduzam as margens de 
lucro projetadas pela Companhia, incluindo a exigência de pagar indenizações liquidadas de valor fixo até a uma 
certa porcentagem do valor total do contrato e/ou garantias para o valor total do contrato. Além disso, a 
Companhia não pode garantir que as penalidades financeiras decorrentes do não cumprimento das datas de 
aceitação ou a obtenção dos níveis de aceitação e teste de desempenho não implicarão em efeitos adversos 
relevantes nas finanças, na condição e nos resultados operacionais da Companhia.  
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A falha da Companhia em recuperar adequadamente as reivindicações contra os proprietários dos 
projetos para os quais é contratada pode ter um efeito material adverso em sua liquidez ou na sua 
condição financeira.  

Eventualmente, a Companhia apresenta reivindicações contra os proprietários dos projetos que executa por 
custos adicionais que excedem o preço do contrato ou para valores não incluídos no preço do contrato original, 
decorrentes de questões como: (i) alterações do escopo do produto ou projeto inicialmente vendido ao 
proprietário; (ii) informações, premissas, exclusões e considerações utilizadas na elaboração da proposta não 
verificadas na execução; (iii) eventos imprevisíveis (e.g., vícios ocultos, riscos geológicos, eventos climáticos 
imprevisíveis, dentre outros); (iv) impactos causados pelo proprietário (e.g., não atendimento de suas obrigações, 
atraso na execução de atividades de sua responsabilidade, não liberação de acesso ao local de trabalho, não 
liberação e permissão de trabalho, dentre outros); (v) desequilíbrio econômico/financeiro por mudanças na 
legislação, nas normas técnicas ou tributárias; (vi) alteração no cronograma inicial por vontade ou 
responsabilidade do proprietário; e (vii) greves ou paralizações de responsabilidade do proprietário, que 
resultam, direta e indiretamente, em custos adicionais.  

Tais reivindicações podem ser objeto de procedimentos arbitrais ou processos judiciais, e muitas vezes não é 
possível prever com precisão quando essas reivindicações serão totalmente resolvidas. Quando esses tipos de 
eventos ocorrem e não são resolvidos, a Companhia pode investir capital de giro significativo em determinados 
projetos para cobrir os custos adicionais destas reclamações relevantes. Desta forma, eventual falha na 
recuperação imediata desses tipos de reivindicações pode ter um material impacto adverso na liquidez e na 
condição financeira da Companhia.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A sede da Companhia está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José 
Lannes, nº 40, Edifício Berrini, 500, 1º andar, Brooklin Novo, CEP 04.571-100. O telefone para contato +55 (11) 
5501-0000. O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está localizado na sede da 
Companhia e seu telefone é o +55 (11) 5501-0000, o e-mail é o RI@metodo.com.br e o site é 
www.metodo.com.br/investidores. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar 
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este 
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações” nas páginas 20 e 72, respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4.1 Fatores de 
Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, nas demonstrações financeiras, 
informações financeiras intermediárias e respectivas notas explicativas, anexos a este Prospecto, 
para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de 
investir nas Ações. 

Acionista Vendedor ou 
MAP 

Método Administração e Participações Ltda., sociedade de 
responsabilidade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 
1º andar, Edifício Berrini 500, Brooklin Novo, CEP 04.571-100, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.685.816/0001-37, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o 
NIRE 35219393957. 

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

Ações Adicionais Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a 
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), poderá, a critério da Companhia e do Acionista 
Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser 
acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia[, sendo (i) até [•] novas ações 
ordinárias a serem emitidas pela Companhia; e (ii) até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista 
Vendedor, nas proporções indicadas na página 40 deste Prospecto], 
nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente 
ofertadas. 

Ações do Lote 
Suplementar 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) 
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem 
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias, 
sendo até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de 
titularidade do Acionista Vendedor, na proporção indicada neste 
Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e ao mesmo preço das 
Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do Lote 
Suplementar, nos termos do Contrato de Estabilização. 
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Ações em Circulação 
(Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em 
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar 
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante 
de até [•] 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 as Ações do Lote Suplementar, um montante de 
até [•] ações ordinárias 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 da 
Companhia” na página 39 deste Prospecto. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia 
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições 
Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400, 
informando acerca do resultado final da Oferta, nos endereços 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de 
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto. 

Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia 
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições 
Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da Instrução CVM 400, 
informando acerca do início do Prazo de Distribuição das Ações, nos 
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste 
Prospecto. 

Anúncio de Retificação Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento, 
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela 
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede 
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução 
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a 
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 
deste Prospecto. 

Aprovações Societárias A submissão do pedido de registro de companhia aberta da 
Companhia, de oferta pública de distribuição primária e secundária 
de ações ordinárias de emissão da Companhia, a submissão do 
pedido de registro de emissor da Companhia na B3, a sua adesão ao 
segmento de listagem do Novo Mercado, bem como a reforma e 
consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às 
exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias 
abertas e às regras do Regulamento do Novo Mercado, foram 
aprovados (i) no Instrumento Particular da 3ª Alteração do Contratual 
Social da Método Potencial Engenharia Ltda. para Transformação 
em Sociedade Anônima, datado de 16 de outubro de 2020, cuja ata 
foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020 sob o nº [•]; e (ii) na 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de 
outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 
2020, sob o nº [•] e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” 
em 17 de outubro de 2020 e 19 de outubro de 2020, 
respectivamente.  
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A realização da Oferta Primária mediante aumento de capital da 
Companhia, dentro do limite de capital autorizado, 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, e 
seus termos e condições, foi aprovada em Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia realizada em [•] de [•] de 2020, cuja 
ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•], e 
publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em [•] de [•] 
de 2020.  

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, 
dentro do limite do capital autorizado previsto no artigo 6º do seu 
estatuto social, 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 JUCESP e 
publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” na data de 
disponibilização do Anúncio de Início. 

A realização da Oferta Secundária e a delegação ao administrador 
da MAP para praticar todos os atos necessários para a realização da 
Oferta Secundária, inclusive a fixação da quantidade de Ações a ser 
alienada e o Preço por Ação da Oferta, foram aprovadas pela 
Reunião de Sócios da MAP realizada em 20 de outubro de 2020, 
cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•], 
e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em 23 de outubro 
de 2020 e 22 de outubro de 2020, respectivamente. 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia 
S.A., divulgado nesta data e a ser novamente divulgado em [•] de [•] 
de 2020 pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta, 
na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca de 
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os 
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de 
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto. 

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das 
ações ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações 
Sobre a Oferta – Características das Ações”, na página 48 deste 
Prospecto. 

Contrato de Distribuição Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de 
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia 
S.A., a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor, os 
Coordenadores da Oferta e, na qualidade de interveniente anuente, 
a B3. 

Contrato de Empréstimo Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Método 
Engenheira S.A., a ser celebrado entre o [•], na qualidade de doador, 
o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador e a Corretora. 
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Contrato de Estabilização Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações 
Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A., a ser celebrado 
entre a Companhia, o Agente Estabilizador, na qualidade de 
intervenientes anuentes, os demais Coordenadores da Oferta, que rege 
os procedimentos para a realização de operações de estabilização de 
preços das ações de emissão da Companhia no mercado brasileiro pelo 
Agente Estabilizador, o qual foi previamente submetido à análise e 
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da 
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476. 

Coordenador Líder ou XP 
Investimentos ou Agente 
Estabilizador ou Corretora 

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

Coordenadores da Oferta Coordenador Líder e Genial, considerados em conjunto. 

Cronograma Tentativo da 
Oferta 

Para informações acerca dos principais eventos a partir da divulgação 
do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a Oferta – 
Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 67 deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as 
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), que deverá ser realizada dentro do prazo de até 
2 dias úteis contados da data de divulgação do Anúncio de Início. 

Data de Liquidação das 
Ações do Lote 
Suplementar 

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote 
Suplementar, caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote 
Suplementar, que ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, 
contados do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar. 

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

Destinação dos Recursos A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio 
da Oferta da seguinte forma: (i) reforço do capital de giro; (ii) ajustes 
na estrutura de capital; (iii) crescimento mediante potenciais 
aquisições de empresas do seu mercado de atuação (“M&A”). 

A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta 
Secundária, já que os recursos líquidos provenientes da Oferta 
Secundária serão integralmente repassados, nas respectivas 
proporções, ao Acionista Vendedor. 

Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos 
Recursos” na página 88 deste Prospecto. 

Disponibilização 
de anúncios e avisos 
da Oferta 

O Aviso ao Mercado, 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, nas páginas na rede 
mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações 
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação 
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto. 
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Estabilização do Preço 
das Ações 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu 
exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a partir da data 
de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um 
período de até 30 dias contados da data de início da negociação das 
Ações na B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de compra 
e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, 
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato 
de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e 
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, 
da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476. 

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora 
de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais 
operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, 
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o 
Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as 
datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de 
estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou 
em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e 
retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

Evento de Fixação de 
Preço em Valor Inferior à 
Faixa Indicativa 

Fixação do Preço por Ação em valor inferior ao resultado da 
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor 
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, 
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 
Ofício Circular, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá 
desistir do Pedido de Reserva. 

Faixa Indicativa 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. 

Fatores de Risco Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de 
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 20 e 
72, respectivamente, deste Prospecto, e na seções “4.1 Fatores de 
Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, 
anexo a este Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser 
considerados antes de decidir investir nas Ações. 

Garantia Firme de 
Liquidação 

Consiste na obrigação individual e não solidária de subscrição/ 
aquisição e integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, 
na Data de Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as 
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) 
que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as 
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites 
individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, 
conforme indicado no Contrato de Distribuição. 
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente 
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente 
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos 
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a 
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até 
os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da 
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o 
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada 
por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato 
de Distribuição e (ii) o número de Ações efetivamente 
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado 
pelo Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de 
Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir 
do momento em que, cumulativamente, for concluído o 
Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição, 
concedido o registro da Companhia como companhia aberta sob 
categoria “A” pela CVM, deferidos os registros da Oferta pela CVM, 
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto 
Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem 
cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de 
Distribuição. 

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, 
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior 
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, 
por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Distribuição, 
durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda dessas Ações 
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia, limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme 
Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse 
parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das 
atividades de estabilização previstas no Contrato de Estabilização, 
conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Estabilização do Preço das Ações” na página 47 deste Prospecto. 

Genial Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 

Inadequação da Oferta A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas 
definições de Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. 
Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e 
conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise 
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos 
inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar 
a perda integral do valor investido. O investimento em Ações não é, 
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à 
volatilidade do mercado de capitais. 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. 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”. 
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Informações Adicionais Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones 
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações 
Adicionais” na página 69 deste Prospecto. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo 
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [22] de 
[outubro] de 2020. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao 
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta 
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da 
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou 
da B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto. 

Instituição Financeira 
Escrituradora das Ações 

Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com endereço 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 61.194.353/0001-64. 

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

Instituições Participantes 
da Oferta 

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados 
em conjunto. 

Investidores de Varejo Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou 
com sede no Brasil, nos termos da regulamentação vigente, que não 
sejam considerados Investidores Institucionais ou Investidores 
Qualificados, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período 
de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas, junto a uma única Instituição Consorciada, observado os 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo. 

Investidores de Varejo 
Com Lock-up 

Investidores de Varejo que concordarem, em seus respectivos 
Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo. 

Investidores de Varejo 
Sem Lock-up 

Investidores de Varejo que optarem, em seus respectivos Pedidos de 
Reserva, por não se comprometer com o Lock-up Oferta de Varejo. 

Investidores do Segmento 
Private 

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

Investidores do Segmento Private que concordarem, em seus respectivos 
Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta do Segmento Private. 

Investidores do Segmento 
Private Sem Lock-up 

Investidores do Segmento Private que optarem, em seus respectivos 
Pedidos de Reserva, por não se comprometer com o Lock-up Oferta 
do Segmento Private. 

Investidores Institucionais Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento 
registrados na B3 e investidores que sejam considerados 
profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação da 
CVM, em qualquer caso, que não sejam consideradas Investidores 
Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de 
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros 
registradas na CVM, carteiras administradas discricionárias, 
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 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 nos termos da regulamentação da CVM, em 
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, 
inexistindo para estes, valores mínimos e máximos. 

Investidores Não 
Institucionais 

Os Investidores do Segmento Private e Investidores de Varejo, 
considerados em conjunto. 

Investidores Qualificados Investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da 
Instrução CVM 539. 

Lock-up Oferta de Varejo Os Investidores de Varejo Com Lock-up que indicarem no Pedido de 
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta de Varejo e 
adquirirem Ações no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up não 
poderão, pelo prazo de 40 dias contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a 
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a 
qualquer título, tais Ações.  

Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo 
Com Lock-up, cada Investidor de Varejo Com Lock-up, ao realizar 
seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia 
na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a 
carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações 
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o 
encerramento do Lock-up Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up 
Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo 
Com Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de 
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser 
consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os 
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas 
acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 
estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da 
Oferta de Varejo Com Lock-up que foram depositadas em garantia 
para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Lock-up Oferta do 
Segmento Private 

Os Investidores do Segmento Private Com Lock-up que indicarem no 
Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do 
Segmento Private e adquirirem Ações no âmbito da Oferta do 
Segmento Private Com Lock-up não poderão, pelo prazo de 50 dias 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, 
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou 
ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações.  

Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do Segmento 
Private Com Lock-up, cada Investidor do Segmento Private Com Lock-up, 
ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de 
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações 
para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão 
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do 
Lock-up Oferta do Segmento Private. Não obstante o Lock-up Oferta do 
Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento 
Private Com Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de 
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser 
consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os 
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas 
acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 
estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta 
do Segmento Private que foram depositadas em garantia para fins de 
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. 

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 “[•]”. A Adesão ao 
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta. 

Oferta Em conjunto, (i) a Oferta Primária e (ii) a Oferta Secundária. 

Oferta de Varejo Oferta de Varejo Sem Lock-up e Oferta de Varejo Com Lock-up, 
consideradas em conjunto. 

Oferta de Varejo Com 
Lock-up 

Oferta cujo montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% das 
Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), foi destinado à 
colocação pública para Investidores de Varejo Com Lock-up. 

Oferta de Varejo Sem 
Lock-up 

Oferta cujo montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% das 
Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), foi destinado à 
colocação pública para Investidores de Varejo Sem Lock-up. 

Oferta do Segmento 
Private 

Oferta do Segmento Private Com Lock-up e a Oferta do Segmento 
Private Sem Lock-up, consideradas em conjunto. 
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Oferta do Segmento 
Private Com Lock-up 

Oferta cujo montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% do total 
das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), foi destinado à 
colocação pública para os Investidores do Segmento Private Com 
Lock-up. 

Oferta do Segmento 
Private Sem Lock-up 

Oferta cujo montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% do total 
das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), foi destinado à 
colocação pública para os Investidores do Segmento Private Sem 
Lock-up. 

Oferta Institucional Após o atendimento aos Pedidos de Reserva, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão 
destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, 
por meio dos Coordenadores da Oferta, não sendo admitidas para 
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo 
estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez 
que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de 
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da 
Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de 
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Oferta Não Institucional Oferta de Varejo e Oferta do Segmento Private, consideradas em 
conjunto. Compreende a distribuição pública de Ações, no âmbito da 
Oferta, direcionada prioritariamente à colocação pública junto a 
Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de 
Reserva dentro do respectivo Período de Reserva. 

Oferta Primária A distribuição primária de[, incialmente,] [•] novas ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal a serem emitidas pela 
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-
organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos 
Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições 
Consorciadas, junto a Investidores Não Institucionais e Investidores 
Institucionais. 

Oferta Secundária A distribuição secundária de[, inicialmente] [•] ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da 
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, todas livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada no 
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da 
Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, 
com a participação das Instituições Consorciadas, junto a 
Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais. 

Ofício Circular Ofício Circular nº 1/2020/CVM/SER, de 5 de março de 2020. 
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Opção de Ações do 
Lote Suplementar 

Opção de distribuição das Ações do Lote Suplementar, nos termos 
do artigo 24 da Instrução CVM 400, a ser outorgada pela pelo 
Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato 
de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, para 
prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no 
âmbito da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a 
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e 
por um período de até 30 dias contados da data de início da 
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de 
Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais 
vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias 
de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor 
seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e a 
Genial quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no 
Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão 
objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores 
da Oferta. 

Pedido de Reserva Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, 
exceto nas circunstâncias ali previstas, para a subscrição/aquisição de 
Ações no âmbito da Oferta Não Institucional, firmado por Investidores 
Não Institucionais e por Investidores Não Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas com uma única Instituição Consorciada durante 
os respectivos Período de Reserva e durante o Período de Reserva 
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso. 

Período de Distribuição Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início, conferido às Instituições Participantes da Oferta 
para efetuar a colocação das Ações. 

Período de Reserva Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] 
de 2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva 
pelos Investidores Não Institucionais. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] 
de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 dias 
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à 
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não 
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas. 
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Pessoas Vinculadas Para fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, serão 
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam 
(i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores da 
Companhia, do Acionista Vendedor 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; (iii) empregados, operadores e 
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta 
diretamente envolvidos na estruturação e distribuição da Oferta; (iv) 
agentes autônomos que prestem serviços às Instituições 
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições 
Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços 
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte 
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta, desde 
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, 
direta ou indiretamente por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às 
Instituições Participantes da Oferta desde que diretamente 
envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores 
das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e 
fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas 
vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não 
vinculados. 

Plano de Distribuição Plano de distribuição das Ações (considerando as Ações Adicionais, 
mas sem considerar as Ações Suplementares) elaborado pelos 
Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, 
nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do 
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de 
dispersão acionária, o qual levará em conta a criação de uma base 
acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia, do 
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com clientes e 
outras considerações de natureza comercial ou estratégica da 
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, 
observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a 
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em 
conformidade com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e 
equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo 21 
da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições 
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura 
obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser 
esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder. Nos 
termos do Ofício Circular, relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica dos 
Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor 
não poderão, em nenhuma hipótese, ser consideradas no plano de 
distribuição para fins da alocação dos Investidores Não 
Institucionais. 
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Prazo de Distribuição O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme 
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Preço por Ação No contexto da Oferta, estima-se que o preço de 
subscrição/aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado 
entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo 
desta Faixa Indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser 
fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de 
Reserva serão normalmente considerados e processados, 
observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, 
exceto de um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à 
Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional 
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito 
neste Prospecto. 

O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as 
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da 
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a 
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. 
A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é 
justificada na medida em 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 da 
fixação do Preço por Ação. 

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 reduzir a liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário.  

Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado 
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato 
de Distribuição, em consonância com o disposto no artigo 23, 
parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding em até 
20% da quantidade de ações inicialmente ofertada. Nos termos do 
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de 
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente 
ofertada (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. 
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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 reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. Para mais informações veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
participação de Investidores Institucionais que sejam 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 
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, 
na página 78 deste Prospecto. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 
48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações 
com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias 
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de 
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas 
Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções 
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na 
forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do 
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam 
Pessoas Vinculadas. Para mais informações, leia a seção 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
eventual contratação e realização de operações de total return 
swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações 
ordinárias de emissão da Companhia.”, neste Prospecto 
Preliminar. 

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

Rateio da Oferta de Varejo 
Com Lock-up 

Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Com Lock-up que 
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos 
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as 
frações de Ações. 

Rateio da Oferta de Varejo 
Sem Lock-up 

Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Sem Lock-up que 
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos 
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as 
frações de Ações. 

Rateio da Oferta do 
Segmento Private 

Rateio da Oferta do Segmento Private Com Lock-up e Rateio da 
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, considerados em 
conjunto. 

Rateio da Oferta do 
Segmento Private Com 
Lock-up 

Rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private Com 
Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao 
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, 
entretanto, as frações de Ações. 
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Rateio da Oferta do 
Segmento Private Sem 
Lock-up 

Rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private Sem 
Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao 
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, 
entretanto, as frações de Ações. 

Rateio Varejo Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up e Rateio da Oferta de 
Varejo Sem Lock-up, considerados em conjunto. 

Restrições à Negociação 
das Ações (Lock-up) 

A Companhia, o Acionista Vendedor e os membros da Administração 
e da Companhia obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta, 
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou 
indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a 
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sujeito a 
determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, 
empenhar ou de outro modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao 
Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a 
compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para 
adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar 
qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a 
outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos 
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao 
Lock-up; ou (iv) estabelecer ou aumentar uma posição de venda ou 
liquidar ou diminuir uma posição de compra de Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up; ou (v) protocolar um pedido de registro de oferta 
pública relacionada aos Valores Mobiliários divulgar publicamente a 
intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iv). 

As vedações listadas acima não se aplicam nas seguintes hipóteses: 
[(i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo 
donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; 
(ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do 
próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de seus familiares 
imediatos, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-
se por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de 
lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades 
pertencentes ao mesmo grupo econômico), dos signatários do 
instrumento de lock-up, desde que, antes de tal transferência, o 
respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da 
Oferta por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de 
lock-up; e (iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de 
ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um 
Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal 
Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações para 
fins de realização das atividades de estabilização do preço das 
Ações, nos termos deste Contrato e do Contrato de Estabilização.] 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Valor Total da Oferta [•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da faixa de 
preço indicada na capa deste Prospecto e sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
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Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva da 
Oferta de Varejo 

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

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

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 e o 
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por 
Investidor do Segmento Private. 

Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up 

Ações ordinárias de emissão da Companhia e/ou quaisquer valores 
mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações 
ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao lock-up. 

Veracidade das 
Informações 

A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder, 
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações 
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução 
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir 
da página 195. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do Capital Social da Companhia 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$40.000.000,00 (quarenta milhões 
de reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 4.000.000 (quatro milhões) de 
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o valor de 
R$[•], 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/integralização 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. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar:  

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$) (em R$)

Ordinárias ..............................................  4.000.000  40.000.000,00 [•] [•] 
Total ......................................................  4.000.000 40.000.000,00 [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$) (em R$)

Ordinárias ..............................................  4.000.000  40.000.000,00 [•] [•] 
Total ......................................................  4.000.000 40.000.000,00 [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$) (em R$)

Ordinárias ..............................................  4.000.000 40.000.000,00 [•] [•] 
Total ......................................................  4.000.000 40.000.000,00 [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar:  

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ..............................................  4.000.000  40.000.000,00 [•] [•] 
Total ......................................................  4.000.000 40.000.000,00 [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Principais Acionistas, Administradores e Acionista Vendedor 

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, pelo 
Acionista Vendedor e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para 
após a conclusão da Oferta.  

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

 Ações Ordinárias % 
Ações 

Ordinárias % 
Método Administração e Participações Ltda. ................ 3.999.999 99,99 [•] [•]
HMR Administração de Bens Ltda. ............................... 1 0,01 [•] [•]
Tesouraria ..................................................................... - - [•] [•]
Outros ........................................................................... - - [•] [•] 
Total .............................................................................. 4.000.000 100,00 [•] 100,00 
 
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

 Ações Ordinárias % 
Ações 

Ordinárias % 
Método Administração e Participações Ltda. ................ 3.999.999 99,99 [•] [•]
HMR Administração de Bens Ltda. ............................... 1 0,01 [•] [•]
Tesouraria ..................................................................... - - [•] [•]
Outros ........................................................................... - - [•] [•] 
Total .............................................................................. 4.000.000 100,00 [•] 100,00 
 
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

 Ações Ordinárias % 
Ações 

Ordinárias % 
Método Administração e Participações Ltda. ................ 3.999.999 99,99 [•] [•]
HMR Administração de Bens Ltda. ............................... 1 0,01 [•] [•]
Tesouraria ..................................................................... - - [•] [•]
Outros ........................................................................... - - [•] [•] 
Total .............................................................................. 4.000.000 100,00 [•] 100,00 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

 Ações Ordinárias % 
Ações 

Ordinárias % 
Método Administração e Participações Ltda. ................ 3.999.999 99,99 [•] [•]
HMR Administração de Bens Ltda. ............................... 1 0,01 [•] [•]
Tesouraria ..................................................................... - - [•] [•]
Outros ........................................................................... - - [•] [•] 
Total .............................................................................. 4.000.000 100,00 [•] 100,00 

Acionista Vendedor, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos 

Segue abaixo descrição sobre o Acionista Vendedor: 

MÉTODO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º andar.  

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 798. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
pelo Acionista Vendedor, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
 (R$)  
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
[•] .............................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
pelo Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
  (R$)  
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
[•] .............................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
pelo Acionista Vendedor, sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
  (R$)  
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
[•] .............................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
pelo Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
  (R$)  
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
[•] .............................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

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

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, 
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e 
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a 
participação de determinadas Instituições Consorciadas. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio 
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério [da Companhia e do Acionista Vendedor], 
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações 
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia[, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias a serem emitidas pela 
Companhia; e (ii) até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista 
Vendedor, nas proporções indicadas na página 41 deste Prospecto], nas mesmas condições e pelo 
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), 
ou seja, em até [•] ações ordinárias, sendo até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de 
titularidade do Acionista Vendedor, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar], nas mesmas 
condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), 
conforme opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do 
Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de 
estabilização de preço das Ações no âmbito Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”), nos 
termos do Contrato de Estabilização. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo por um período de 
até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção 
de Ações do Lote Suplementar, 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 
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor seja tomada em comum 
acordo entre o Agente Estabilizador e a Genial quando da fixação do Preço por Ação. Conforme 
disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme 
de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. 

As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) 
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de 
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de 
acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição e 
observadas as disposições descritas abaixo.  

Listagem e Negociação no Novo Mercado da 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 (“Novo Mercado” e 
“Adesão ao Novo Mercado”, respectivamente), condicionada à realização da Oferta.  

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 “[•]”. A Adesão ao Novo 
Mercado está sujeita à conclusão da Oferta. 

A Companhia celebrará, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Participação 
no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia deverá aderir às Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, segmento especial de negociação de 
valores mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras 
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem 
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades 
por Ações, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio 
de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma 
resumida no item “12.12 – Outras informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a 
este Prospecto. 

Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a 
operar na B3. 

Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto, 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, em especial as seções 
“4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, e o item 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 526 deste Prospecto. 
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Aprovações Societárias 

A submissão do pedido de registro de companhia aberta da Companhia, de oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a submissão do 
pedido de registro de emissor da Companhia na B3, a sua adesão ao segmento de listagem do 
Novo Mercado, bem como a reforma e consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo 
às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do 
Regulamento do Novo Mercado, foram aprovados (i) no Instrumento Particular da 3ª Alteração do 
Contratual Social da Método Potencial Engenharia Ltda. para Transformação em Sociedade 
Anônima, datado de 16 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 
2020 sob o nº [•]; e (ii) na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de 
outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•] e publicada 
no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em 17 de outubro de 2020 e 19 de outubro de 2020, 
respectivamente.  

A realização da Oferta Primária mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de 
capital autorizado, 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, e seus termos e condições, 
foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em [•] de [•] de 
2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•], e publicada no DOESP 
e no jornal “Data Mercantil” em [•] de [•] de 2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social, 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 JUCESP e publicada no jornal “Data Mercantil” na data de disponibilização do 
Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente. 

A realização da Oferta Secundária e a delegação ao administrador da MAP para praticar todos os 
atos necessários para a realização da Oferta Secundária, inclusive a fixação da quantidade de 
Ações a ser alienada e o Preço por Ação da Oferta, foram aprovadas pela Reunião de Sócios da 
MAP realizada em 20 de outubro de 2020 cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, 
sob o nº [•], e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em 23 de outubro de 2020 e 22 de 
outubro de 2020, respectivamente. 

Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e do Acionista Vendedor convidarão as 
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações, exclusivamente junto a 
Investidores Não Institucionais. 

Preço por Ação 

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por ação 
ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), 
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado 
acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do Preço por Ação ser 
fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente 
considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, 
exceto no caso um Evento de Fixação de Preço em 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 com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de 
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, em 
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 
(“Procedimento de Bookbuilding”). 
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da 
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores 
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do 
Preço por Ação é justificada na medida em 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 nas Ações 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 da fixação do Preço por Ação. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding em [até] [20]% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (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. 

As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta, poderão realizar seus respectivos Pedidos 
de Reserva ou intenções de investimento somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para 
(i) proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), 
desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, ou (ii) que se enquadrem dentre as 
outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma 
do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por 
Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para 
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 77 deste Prospecto. 

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 reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos 
Acionistas. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações – 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 ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária 
das Ações aos Acionistas”, na página 78 deste Prospecto. 

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a 
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um 
montante de até [•] 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 as Ações do Lote Suplementar, um montante de até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para maiores informações, ver seção “Informações 
sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 39 deste Prospecto. 
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Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual 
mínimo de ações em circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo 
Mercado é de 25% do total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da 
Oferta, a Companhia deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital 
social em circulação (free float). 

Custos de Distribuição 

As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas 
abaixo serão pagas exclusivamente pela Companhia. As comissões a serem pagas aos 
Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, na 
proporção das Ações ofertadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente 
com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos 
a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da 
Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página 78 deste Prospecto. 

A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(10) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(8) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$) (R$)
Comissões da Oferta(2)  
Comissão de Coordenação(3) ................................. [•] [•]% [•]
Comissão de Colocação(4) ..................................... [•] [•]% [•]
Comissão de Garantia Firme(5) .............................. [•] [•]% [•]
Comissão de Incentivo(6) ........................................ [•] [•]% [•]
Total de Comissões ............................................... [•] [•]% [•]
Despesas da Oferta(7)  
Impostos, Taxa e Outras Retenções ...................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na CVM ...................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na B3 ......................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ................................ [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas ............................ [•] [•]% [•]
Despesas com Advogados(8) .................................. [•] [•]% [•]
Despesas com Auditores Independentes .............. [•] [•]% [•]
Outras Despesas(9) ................................................. [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas ................................... [•] [•]% [•] 
Total de Despesas ................................................ [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas ........................ [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.  
(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia, na proporção das Ações (sem considerar as Ações Adicionais 

e as Ações do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia. 
(3) Corresponde a [•]% da remuneração base, ou seja, sem considerar a remuneração de incentivo, a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta. 
(4) Corresponde a [•]% da remuneração base, ou seja, sem considerar a remuneração de incentivo, a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta. 
(5) Corresponde a [•]% da remuneração base, ou seja, sem considerar a remuneração de incentivo, a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que 
prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos 
Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e do Acionista Vendedor, na 
proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. 

(7) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia. 
(8) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito 

brasileiro. 
(9) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(10) Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(10) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(8) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$) (R$)
Comissões da Oferta(2)  
Comissão de Coordenação(3) ................................. [•] [•]% [•]
Comissão de Colocação(4) ..................................... [•] [•]% [•]
Comissão de Garantia Firme(5) .............................. [•] [•]% [•]
Comissão de Incentivo(6) ........................................ [•] [•]% [•]
Total de Comissões ............................................... [•] [•]% [•]
Despesas da Oferta(7)  
Impostos, Taxa e Outras Retenções ...................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na CVM ...................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na B3 ......................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ................................ [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas ............................ [•] [•]% [•]
Despesas com Advogados(8) .................................. [•] [•]% [•]
Despesas com Auditores Independentes [•] [•]% [•]
Outras Despesas(9) ................................................. [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas ................................... [•] [•]% [•] 
Total de Despesas ................................................ [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas ........................ [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.  
(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia, na proporção das Ações (sem considerar as Ações Adicionais 

e as Ações do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia. 
(3) Corresponde a [•]% da remuneração base, ou seja, sem considerar a remuneração de incentivo, a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta. 
(4) Corresponde a [•]% da remuneração base, ou seja, sem considerar a remuneração de incentivo, a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta. 
(5) Corresponde a [•]% da remuneração base, ou seja, sem considerar a remuneração de incentivo, a ser paga aos Coordenadores da 

Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que 
prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a 
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e do 
Acionista Vendedor, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado 
da Oferta. 

(7) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia. 
(8) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito 

brasileiro. 
(9) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(10) Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra 
remuneração devida pela Companhia e pelo Acionista Vendedor às Instituições Participantes da Oferta, 
exceto pela remuneração descrita acima e pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, 
bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 

Estabilização do Preço das Ações 

O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de 
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 por um período de até 30 dias 
contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, por meio de operações 
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, observadas as 
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente 
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da 
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476. 

O Agente Estabilizador também atuará como corretora e participante de negociação, responsável 
pelo registro da operação perante a B3. 
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador de realizar operações de estabilização e, 
uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas 
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador 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 obrigados a 
realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e 
retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para 
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste 
Prospecto. 

Direitos, Vantagens e Restrições das Ações  

As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) conferirão a seus 
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto Social, na Lei das 
Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data. Dentre 
referidos direitos e benefícios assegurados aos titulares das Ações, destacam-se os seguintes 
dentre os quais se incluem os seguintes:  

(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de 
emissão da Companhia corresponde a um voto; 

(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da 
Companhia, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, 
na proporção de sua participação no capital social da Companhia, não inferior a 25% do lucro 
líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, 
e dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos 
por deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de administração, conforme aplicável, 
que a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do Anúncio de Início; 

(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições 
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es) da Companhia alienante(s), no caso de 
alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os 
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe 
assegurar tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along); 

(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição 
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em 
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das 
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa 
previstas no Regulamento do Novo Mercado), por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor 
econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa 
especializada com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da 
Companhia, seus administradores e/ou acionistas controladores; 

(e) no caso de liquidação da Companhia, direito de participar do acervo da Companhia, na 
proporção da sua participação no capital social da Companhia, nos termos do artigo 109, inciso 
II, da Lei das Sociedades por Ações; 

(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e 
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações; e 
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(g) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos 
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei 
das Sociedades por Ações. 

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão da 
Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Plano de Distribuição da Oferta 

Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e do Acionista Vendedor, 
elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução 
CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão 
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as 
relações da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes 
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da 
Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em 
conformidade com a Instrução CVM 539, (ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em 
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições 
Participantes da Oferta, de exemplares deste Prospecto e do Prospecto Definitivo para leitura 
obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por pessoa designada pelo 
Coordenador Líder. Nos termos do Ofício Circular, relações com clientes e outras considerações 
de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista 
Vendedor não poderão, em nenhuma hipótese, ser consideradas no plano de distribuição para fins 
da alocação dos Investidores Não Institucionais. 

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

Para fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso 
VI, da Instrução CVM 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que 
sejam (i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores da Companhia, do Acionista 
Vendedor 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; (iii) empregados, operadores 
e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta diretamente envolvidos na estruturação 
e distribuição da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes 
da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, 
com as Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente 
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta, desde 
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por 
pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta desde que 
diretamente envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas 
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das 
cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não 
vinculados. 

As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta, poderão realizar seus respectivos 
Pedidos de Reserva ou ordens de investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a 
que estiverem vinculadas. 
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para 
(i) proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), 
desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, ou (ii) que se enquadrem dentre as 
outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400 são permitidos na forma do 
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas 
Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual 
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a 
demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 77 deste 
Prospecto. 

Oferta Não Institucional e Oferta Institucional 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como de sua respectiva nova divulgação (com os 
logotipos das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, incluindo o 
Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar, bem como seus eventuais 
aditamentos e/ou suplementos, 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 Distribuição e o cumprimento das condições suspensivas do Contrato de 
Distribuição, 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 
distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, a ser prestada exclusivamente 
pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites 
individuais previstos no Contrato de Distribuição, em conformidade com o disposto na Instrução 
CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo 
Mercado, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) Oferta Não Institucional; e (ii) Oferta 
Institucional, conforme descritas adiante. 

I. Oferta Não Institucional 

Desde que haja demanda, a Oferta Não Institucional será destinada aos Investidores Não 
Institucionais observado o montante de, no mínimo, [•]% e, a exclusivo critério da Companhia, do 
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, [•]% do total das 
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), 
realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, compreendendo: 

(i) uma oferta destinada a Investidores de Varejo que concordarem, em seus respectivos Pedidos 
de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo; 

(ii) uma oferta destinada aos Investidores de Varejo que optarem por não se comprometer com o 
Lock-up Oferta de Varejo; 

(III) uma oferta destinada a Investidores do Segmento Private que concordarem, em seus 
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta do Segmento Private; 

(iv) uma oferta destinada a Investidores do Segmento Private que optarem por não se 
comprometer com o Lock-up Oferta do Segmento Private. 

II. Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será destinada a Investidores Institucionais. 
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Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida 
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de 
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a 
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição 
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de 
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de 
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente 
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente 
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, 
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser 
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será 
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser 
cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a totalidade 
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, na página 75 deste 
Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos 
indicados na seção “Informações sobre a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da 
Oferta, os Consultores e os Auditores” na página 87 deste Prospecto. 

Não houve e não haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta. 

Procedimentos da Oferta  

I. Oferta Não Institucional 

A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que 
realizarem o Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de 
Reserva, ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os casos, observados os Valores Mínimo 
e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva da Oferta do Segmento Private, conforme o caso. 

Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar 
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, 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 a 1/3 à quantidade de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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 cancelados mesmo no caso 
de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 
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No contexto da Oferta Não Institucional e considerando que a Companhia deve envidar melhores 
esforços para atingir a dispersão acionária prevista no Regulamento do Novo Mercado, o montante 
de, no mínimo, 10% e, no máximo, 40% da totalidade das Ações (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da 
Companhia e do Acionista Vendedor, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a 
Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do 
Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo 
indicado, por meio de (i) uma Oferta de Varejo, destinada aos Investidores de Varejo; e (ii) uma Oferta 
do Segmento Private, destinada aos Investidores do Segmento Private. 

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 
860, a subscrição das Ações será formalizada por meio do sistema de registro da B3, sendo, 
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição. 

Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante 
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de 
acordo com o procedimento descrito abaixo. 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 de Pedido de 
Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de 
Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e 
as informações constantes neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto 
Preliminar, bem como as seções “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do 
Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, 
antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a 
abertura ou atualização de conta e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta 
corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem 
com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, 
a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e (iv) 
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. 

Procedimento da Oferta Não Institucional – Oferta de Varejo 

O montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a exclusivo critério e 
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, será 
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo, conforme disposto a seguir: 

(iii) o montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação 
pública para Investidores de Varejo Com Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de 
Investidores de Varejo Com Lock-up (a) de até [•]% do total das Ações ofertadas no âmbito da Oferta 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais pedidos serão 
integralmente atendidos e terão alocação garantida; e (b) superior a [•]% do total das Ações ofertadas 
no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) e desde 
que o montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo Sem Lock-up tenha sido atendido, a 
alocação entre tais Investidores de Varejo com Lock-up será definida a exclusivo critério e 
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado 
que, nesse caso, poderá haver Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up. Caso não haja demanda 
suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento Private Com Lock-up, 
o montante máximo da Oferta de Varejo Com Lock-up poderá ser aumentado; e 
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(iv) o montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à 
colocação pública para Investidores de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja 
demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) de até [•]% do total das Ações ofertadas 
no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais 
pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida; e (b) superior a [•]% do total 
das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), a alocação será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, 
do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá 
haver Rateio da Oferta de Varejo Sem Lock-up. 

A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores de Varejo que realizarem 
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou, 
no caso de Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva 
para Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da 
Oferta de Varejo, observado o disposto neste item. 

Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores de Varejo de maneira irrevogável 
e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções “Alteração das 
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e 
“Violações de Normas de Conduta” nas páginas 60, 62 e 65, respectivamente, deste Prospecto, 
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as 
seguintes condições: 

(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme 
aplicável, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo 
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a 
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, sendo que tais 
Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de 
seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 
3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor de 
Varejo estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o 
seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição 
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 
dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos 
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e 
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual 
venha a ser majorada); 

(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo Com 
Lock-up deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o 
Lock-up Oferta de Varejo, sob pena de serem considerados Investidores de Varejo Sem 
Lock-up e não participarem da Oferta de Varejo Com Lock-up; 
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(c) os Investidores de Varejo deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de 
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de 
Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado 
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de 
Ações junto a Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles 
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de 
Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas 
automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com 
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em 
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados 
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; 

(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações 
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores de Varejo, serão 
informados a cada Investidor de Varejo até às 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à 
data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver recebido o 
respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico 
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou 
correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo limitado ao 
valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio Varejo; 

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

(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada 
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor de Varejo o 
número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante 
do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto acima, 
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (c) e 
(e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, 
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 60, 
62 e 65, respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de Rateio Varejo. Caso tal relação 
resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao 
maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida fração; 

(g) caso o total de Ações da Oferta de Varejo objeto dos Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores de Varejo Com Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinada à 
Oferta de Varejo Com Lock-up, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up, sendo 
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo 
Com Lock-up, de modo que as Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Lock-up 
remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores de Varejo Sem Lock-up; ou 
(b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Lock-up, será realizado rateio 
entre os respectivos Investidores de Varejo Com Lock-up que apresentarem Pedido de 
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-
se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up”); 
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(h) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up (após a Oferta de Varejo 
Com Lock-up) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem 
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem 
Lock-up (após a Oferta de Varejo Com Lock-up), não haverá Rateio da Oferta de Varejo Sem 
Lock-up, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações destinadas à Oferta de Varejo 
Sem Lock-up remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou 
(b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up (após a Oferta de 
Varejo Com Lock-up), será realizado rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Sem 
Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos 
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta 
de Varejo Sem Lock-up” e, em conjunto com o Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up, 
“Rateio Varejo”); 

(i) caso haja Rateio Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com 
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em 
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados 
da Data de Liquidação; e 

(j) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor, a quantidade 
de Ações destinadas a Investidores de Varejo poderá ser aumentada para que os pedidos 
excedentes dos Investidores de Varejo possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, 
no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio Varejo descrito acima. 

Lock-up Oferta de Varejo. Os Investidores de Varejo Com Lock-up que indicarem no Pedido de 
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta de Varejo e adquirirem Ações no âmbito da 
Oferta de Varejo Com Lock-up não poderão, pelo prazo de 40 dias contados da data de divulgação 
do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou 
ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para 
a participação na Oferta de Varejo Com Lock-up, cada Investidor de Varejo Com Lock-up, ao 
realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária 
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela 
B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central 
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo. Não obstante o 
Lock-up Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up 
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as 
Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os 
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara 
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no 
âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de 
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.  

Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Com 
Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up 
Oferta de Varejo e tendo em vista a impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), 
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título 
tais Ações, referidas restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja 
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores do Segmento 
Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up Oferta do 
Segmento Private e o Lock-up Oferta de Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade 
de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a 
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a 
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações” na página 76 
deste Prospecto Preliminar. 
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Procedimento da Oferta Não Institucional – Oferta do Segmento Private 

O montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a exclusivo critério e 
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, será 
destinado à colocação pública no âmbito da oferta para Investidores do Segmento Private que 
realizarem seus investimentos de forma direta, sendo certo que: 

(i) o montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% do total das Ações ofertadas no âmbito da 
Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à 
colocação pública para os Investidores do Segmento Private Com Lock-up, sendo certo que, 
caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Com Lock-up (a) de até [•]% do total 
das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida; e 
(b) superior a [•]% do total das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), e desde que o montante mínimo estipulado para 
a Oferta do Segmento Private Sem Lock-up tenha sido atendido, a alocação, será definida a 
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos 
Coordenadores da Oferta, observado que, nesse caso, haverá Rateio da Oferta do Segmento 
Private Com Lock-up. [Caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima 
reservada para a Oferta do Segmento Private Com Lock-up, poderá haver a realocação das 
Ações remanescentes da Oferta do Segmento Private Com Lock-up também para a Oferta de 
Varejo Com Lock-up]; e 

(ii) o montante de, no mínimo, [•]% e no máximo [•]% do total das Ações ofertadas no âmbito da 
Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à 
colocação pública para os Investidores do Segmento Private Sem Lock-up, sendo certo que, 
caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Sem Lock-up (a) de até [•]% do total 
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais pedidos 
serão atendidos e terão alocação garantida; e (b) superior a [•]% do total das Ações 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação será definida 
a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos 
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver Rateio da Oferta do 
Segmento Private Sem Lock-up. 

A Oferta do Segmento Private será realizada exclusivamente junto a Investidores do Segmento 
Private que realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o 
Período de Reserva, ou, no caso de Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas 
Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo 
e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private, observado disposto neste item. 
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores do Segmento Private de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções 
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou 
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 60, 62 e 65, 
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de 
Reserva, de acordo com as seguintes condições:  

(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme 
aplicável, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta 
do Segmento Private deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido 
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, 
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento 
Private, sendo que tais Investidores do Segmento Private poderão estipular, no Pedido de 
Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, 
conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de 
posterior confirmação. Caso o Investidor do Segmento Private estipule um preço máximo por 
Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será 
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os valores 
eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da 
divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente 
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira 
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que 
venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada); 

(b) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta 
do Segmento Private Com Lock-up deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva 
que estão de acordo com o Lock-up Oferta do Segmento Private, sob pena de serem 
considerados Investidores do Segmento Private Sem Lock-up e não participarem da Oferta do 
Segmento Private Com Lock-up; 

(c) os Investidores do Segmento Private deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo 
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu 
Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja 
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a 
colocação de Ações junto a Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas, 
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, 
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private que sejam 
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem 
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos 
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados 
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; 

(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações 
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores do Segmento 
Private serão informados a cada Investidor do Segmento Private até às 12:00 horas do dia útil 
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada 
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao 
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-
símile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo 
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio da Oferta do 
Segmento Private; 
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(e) cada Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea 
(d) acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de 
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição 
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por 
parte do Investidor do Segmento Private e o Pedido de Reserva será automaticamente 
cancelado por tal Instituição Consorciada; 

(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada 
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor do 
Segmento Private o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento 
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o 
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento 
previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, 
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações 
de Normas de Conduta” nas páginas 60, 62 e 65, respectivamente, deste Prospecto, e a 
possibilidade de Rateio da Oferta do Segmento Private. Caso tal relação resulte em fração de 
Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de 
Ações, desprezando-se a referida fração; 

(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento 
Private (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do Segmento 
Private Com Lock-up, não haverá Rateio da Oferta do Segmento Private Com Lock-up, sendo 
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do 
Segmento Private Com Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão 
destinadas conforme ordem de prioridade estabelecida neste Aviso ao Mercado[, podendo 
também ser destinadas à Oferta de Varejo Com Lock-up]; ou (ii) exceda o total de Ações 
destinadas à Oferta do Segmento Private Com Lock-up, será realizado rateio entre os 
respectivos Investidores do Segmento Private Com Lock-up que apresentarem Pedido de 
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-
se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta do Segmento Private Com Lock-up”); 

(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento 
Private (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à Oferta do Segmento Private 
Sem Lock-up, não haverá Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, sendo 
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do 
Segmento Private Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão 
destinadas conforme ordem de prioridade estabelecida neste Aviso ao Mercado; ou (ii) exceda 
o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio 
entre os respectivos Investidores do Segmento Private Sem Lock-up que apresentarem Pedido 
de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, 
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta do Segmento 
Private Sem Lock-up” e, em conjunto com o Rateio Oferta do Segmento Private Com Lock-up, 
“Rateio da Oferta do Segmento Private”); 

(i) Caso haja Rateio da Oferta do Segmento Private, os valores depositados em excesso serão 
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos 
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, 
sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores 
pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem 
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis 
contados da Data de Liquidação; e 
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(j) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor, a quantidade 
de Ações destinadas a Investidores do Segmento Private poderá ser aumentada para que os 
pedidos excedentes dos Investidores do Segmento Private possam ser total ou parcialmente 
atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio da Oferta do 
Segmento Private descrito acima. 

Lock-up Oferta do Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private Com Lock-up que 
indicarem no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do Segmento Private 
e adquirirem Ações no âmbito da Oferta do Segmento Private Com Lock-up não poderão, pelo 
prazo de 50 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar 
(emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer 
título, tais Ações (“Lock-up Oferta do Segmento Private”). Dessa forma, como condição para a 
participação na Oferta do Segmento Private Com Lock-up, cada Investidor do Segmento Private 
Com Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na 
Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central 
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão 
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta do 
Segmento Private. Não obstante o Lock-up Oferta do Segmento Private, as Ações adquiridas no 
âmbito da Oferta do Segmento Private Com Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da 
Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas 
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das 
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará 
autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private que foram 
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. 

Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private 
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Oferta 
do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações 
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private serem transferidas, 
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais 
restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais informações, veja a seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores do Segmento Private e os 
Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up Oferta do Segmento 
Private e o Lock-up Oferta de Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de 
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a 
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a 
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 76 
deste Prospecto Preliminar. 

Procedimento da Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta junto a 
Investidores Institucionais. 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto 
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta, não sendo admitidas para tais 
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou 
máximo de investimento, uma vez que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de 
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então 
apresentar suas intenções de investimento 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, do Acionista 
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de 
distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao 
objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores 
Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor 
de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (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. 

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 reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam 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 ordinárias de emissão 
da Companhia no mercado secundário”, na página 78 deste Prospecto. 

Até às 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta informarão aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço 
eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sobre a quantidade de 
Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço por Ação. A entrega das Ações deverá 
ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a integralização/liquidação à vista, em moeda 
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação 
multiplicado pela quantidade de Ações objeto das respectivas intenções de investimento, em 
conformidade com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.  

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação 
CVM 860, a subscrição das Ações será formalizada por meio do sistema de registro da B3, sendo, 
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM 
autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, relevantes e 
inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro 
da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela 
Companhia e pelo Acionista Vendedor e inerentes à própria Oferta.  



 

61 

Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste 
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos 
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da 
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução 
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou 
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa 
Indicativa, e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos 
termos do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e item 21 do Ofício Circular (“Evento de 
Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não Institucionais 
poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, 
informar sua decisão à Instituição Consorciada ou ao Coordenador da Oferta que tenha recebido 
seus respectivos Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou 
correspondência enviada ao endereço da Instituição Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia 
útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; 
(b) até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado 
diretamente pela Instituição Consorciada ou pelo Coordenador da Oferta, conforme aplicável, sobre 
a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e (c) até as 14:00 
horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Retificação, ou à data de 
recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca do Evento 
de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, ou à data de recebimento, pelo investidor, 
da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da suspensão, modificação da Oferta 
ou do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) acima. 

Adicionalmente, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta poderão 
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os 
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. 

Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o 
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for 
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados 
ineficazes. 

A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por 
meio de Anúncio de Retificação. 

Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores 
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data 
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, e ainda, 
sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente 
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, 
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser 
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha ser majorada). 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço 
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as 
Instituições Participantes da Oferta 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 Participante da Oferta 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 Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada. 
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Para mais informações, ver seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em 
valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão 
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 74 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções 
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva 
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores 
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação 
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente 
suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os 
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores 
pretendem manter a declaração de aceitação. 

Suspensão ou Cancelamento da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a 
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes 
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à 
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá 
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. 

O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a 
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os 
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e 
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no 
cancelamento dos registros da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. 

A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a 
Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até às 
16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores 
que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham 
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à 
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo 
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer remuneração, juros 
ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou 
taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação 
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que 
venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). 

A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos 
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. 

Prazo de Distribuição 

A data de início da Oferta será divulgada por meio do Anúncio de Início, com data estimada para 
ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O prazo para a 
distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do Anúncio de 
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do 
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”). 

As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 dias úteis, contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações (“Período de Distribuição”). 

O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de 
Encerramento, com data limite para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade com o artigo 29 
da Instrução CVM 400. 
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Liquidação 

A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada até o último dia do Período de Distribuição o 
(“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição. A liquidação física 
e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote 
Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, contado da(s) respectiva(s) data(s) de 
exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações do Lote 
Suplementar”). 

As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão 
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de 
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação 
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de 
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as 
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de 
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia 
Firme de Liquidação”). 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente 
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, 
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a 
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos 
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o 
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações 
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por 
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. 

A Garantia Firme de Liquidação passará a ser vinculante a partir do momento em que, 
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de 
Distribuição, concedido o registro da Companhia como companhia aberta sob categoria “A” pela 
CVM, deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o 
Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem cumpridas as condições 
suspensivas previstas no Contrato de Distribuição.  

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores 
da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de 
Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de 
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de 
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas 
em decorrência das atividades de estabilização previstas no Contrato de Estabilização, conforme 
disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na página 47 
deste Prospecto. 
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Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta: 

Coordenadores da Oferta Quantidade de Ações Percentual 
 (%) 
Coordenador Líder .......................................................................... [•] [•]% 
Genial .............................................................................................. [•] [•]% 
Total ................................................................................................ [•] [•] 

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

Contrato de Distribuição 

O Contrato de Distribuição estabelecem que a obrigação dos Coordenadores da Oferta de 
efetuarem a colocação das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas 
a determinadas condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos 
da Companhia e do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta; e (ii) a assinatura de 
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up [pela 
Companhia, pelo Acionista Vendedor e por determinados Administradores]. De acordo com o 
Contrato de Distribuição, [a Companhia e o Acionista Vendedor] obriga-se-ão a indenizar os 
Coordenadores da Oferta em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. 

De acordo com o Contrato de Distribuição, a Companhia e o Acionista Vendedor assumiram a 
obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta em certas circunstâncias e contra 
determinadas contingências. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste 
Prospecto. 
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Violações de Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das 
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão 
ao Contrato de Distribuição, 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 e no Código 
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação 
com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de 
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição 
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas 
por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis 
pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva 
que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos 
investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada 
integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às 
Ações, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da 
Instituição Consorciada, e ainda, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer 
tributos eventualmente incidentes, bem como aqueles cuja alíquota for superior a zero ou venha a 
ser 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 6 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. A Instituição Consorciada a que se refere esta seção deverá informar 
imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de 
Reserva. 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 cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada. 

Restrições à Negociação das Ações (Lock-up) 

A Companhia, o Acionista Vendedor e os membros da Administração da Companhia obrigar-se-ão 
perante os Coordenadores da Oferta, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
de divulgação do Anúncio de Início, (“Período de Lock-up”), a não efetuar, direta ou 
indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a quaisquer ações ordinárias de 
emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis 
por ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”), 
sujeito a determinada exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro 
modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a 
venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir os 
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou 
qualquer acordo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos 
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iv) estabelecer ou 
aumentar uma posição de venda ou liquidar ou diminuir uma posição de compra de Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (v) protocolar um pedido de registro de oferta pública 
relacionada aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up ou divulgar publicamente a intenção de 
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iv), sem o consentimento dos 
Coordenadores da Oferta. 
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas seguintes hipóteses: (i) doações de boa-fé, 
desde que, antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da 
Oferta por escrito a respeitar o prazo remanescente do Período de Lock-up; (ii) transferências a um 
trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de seus 
familiares imediatos, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a 
respeitar o prazo remanescente do Período de Lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas 
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico), dos signatários do instrumento de lock-up, 
desde que, antes de tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os 
Coordenadores da Oferta por escrito a respeitar o prazo remanescente do Período de Lock-up; e 
(iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de 
lock-up para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da 
Oferta, de um determinado número de ações para fins de realização das atividades de 
estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de 
Estabilização. 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá 
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, 
a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas 
das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelo Acionista Controlador, após 
a conclusão da Oferta e/ou após o Período de Lock-up, poderá afetar adversamente o preço 
de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a 
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 73 deste Prospecto. 

Instituição Financeira Escrituradora das Ações 

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações 
ordinárias de emissão da Companhia é o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com 
endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 
3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64. 
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Cronograma Tentativo Estimado da Oferta 

Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus 
principais eventos a partir da data de protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM:  

# Eventos Data(1) 
1 Protocolo de pedido de registros da Oferta junto à CVM [•] de [•] de 2020

2 
Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições 

Consorciadas) 
Disponibilização deste Prospecto 

[•] de [•] de 2020 

3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)  
Início do Procedimento de Bookbuilding [•] de [•] de 2020 

4 
Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições 

Consorciadas) 
Início do Período de Reserva 
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•] de [•] de 2020 

5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•] de [•] de 2020
6 Encerramento do Período de Reserva [•] de [•] de 2020

7 

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

à Oferta 
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 

[•] de [•] de 2020 

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

[•] de [•] de 2020 

9 Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 [•] de [•] de 2020
10 Data de Liquidação [•] de [•] de 2020
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2020
12 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2020 
13 Término do Lock-up Oferta de Varejo [•] de [•] de 2021 
14 Término do Lock-up Oferta do Segmento Private [•] de [•] de 2021 
15 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento [•] de [•] de 2021

 

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a 
critério da Companhia, do Acionista Vendedor 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 nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o 
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente 
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado, nos termos da Instrução da CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos 
a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas 
da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de 
computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e 
Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do 
Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. 
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Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos 
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou 
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e 
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores 
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no 
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia 
Firme de Liquidação” na página 63 deste Prospecto. 

A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos 
investidores (roadshow), no Brasil, no período compreendido entre a data em que este Prospecto 
for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive. 

Inadequação da Oferta 

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não 
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer 
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos 
negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, 
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em Ações não 
é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de 
capitais e aos setores em que a Companhia atua. 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, uma vez que 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 da 
economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, 
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem 
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 

Divulgação 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, da CVM e da B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor foi dispensado pela CVM de 
divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos das Instituições 
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de 
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que o 
Acionista Vendedor não possui página própria registrada na rede mundial de computadores para 
este fim. 

Companhia 

www.metodo.com.br/investidores/ (neste website, clicar na aba “arquivos” acessar “Prospectos” e, 
por fim, clicar no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta). 
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Coordenadores da Oferta 

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

www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida 
clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Método 
Engenharia S.A.” e, então, clicar no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta). 

Genial Investimentos Correta de Valores Mobiliários S.A. 

https://www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em “Onde Investir” e então clicar em 
“Oferta Públicas” e localizar o aviso, anúncio ou comunicado da Oferta). 

Instituições Consorciadas 

Comissão de Valores Mobiliários 

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas 
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias e Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na 
página referente a “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – 
Volume em R$”, acessar o link referente à “Método Engenharia S.A.”, no qual serão 
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta). 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste 
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Método 
Engenharia S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta). 

Informações Adicionais 

Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser 
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no 
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas. 

É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 20 e 72, 
respectivamente, deste Prospecto, bem como as seções “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 
Riscos de Mercado” constantes do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes 
da tomada de qualquer decisão de investimento. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou 
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor foi dispensado pela CVM de 
divulgar este Prospecto, uma vez que o Acionista Vendedor não possui página própria registrada 
na rede mundial de computadores para este fim. 

Companhia 

Método Engenharia S.A. 
Praça Professor José Lannes, nº 40, 1ºandar 
CEP 04571-100, São Paulo, SP 
At.: Márcia Inês Amore da Mota Cabral  
Tel.: +55 (11) 5501-0000  
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www.metodo.com.br/investidores/ (neste website, clicar na aba “arquivos” acessar “Prospectos” e, 
por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”) 

Coordenadores da Oferta 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 30º andar 
CEP 04543-010, São Paulo, SP 
At.: Sr. Vitor Saraiva 
Tel.: +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 e Secundária] de Ações Ordinárias de Emissão da 
Método Engenharia S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 
Rua Surubim, nº 373, 4º andar 
04571-050, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fábio Morais 
Tel.: +55 (11) 3206 8080 
https://www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em “Onde Investir” e então clicar em 
“Oferta Públicas” e localizar o Prospecto). 

Instituições Consorciadas 

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências 
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na 
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/). 

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas 
e será novamente divulgado em [•] de [•] de 2020, dia de início do Período de Reserva e do 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que 
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas 
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3. 

Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e 
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas”, posteriormente no campo 
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais de companhias 
(ITR, DFP, DF, FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página 
digitar “Método” e, em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Método Engenharia 
S.A.”. Ato contínuo, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e em seguida 
“Prospecto Preliminar”, posteriormente clicar em “Download” ou “Consulta”); 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 “Método 
Engenharia S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).  

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, o 
Acionista Vendedor e a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da 
Oferta recomendam que os investidores baseiem suas decisões de investimento nas 
informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência. 

O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que 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 da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente 
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo 
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a este Prospecto, 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 subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o 
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, do Acionista Vendedor e dos 
Coordenadores da Oferta, inadequado. 

LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES 
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA 
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 20 E 72, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM 
COMO A SEÇÃO “4.1 FATORES DE RISCO” E “4.2 RISCOS DE MERCADO” DO 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E 
AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA 
TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO 
INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES 

O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer 
decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente 
todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos 
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na 
página 20 deste Prospecto, os riscos constantes das seções “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos 
de Mercado” do Formulário de Referência na página 526 deste Prospecto, as demonstrações 
financeiras, as informações financeiras intermediárias e respectivas notas explicativas anexas a 
este Prospecto, a partir da página 207. 

As atividades da Companhia, sua situação financeira e reputacional, seus resultados operacionais, 
fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por 
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de 
emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros 
fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. 
Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe 
afetar e afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos 
adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor, 
ou que atualmente a Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades 
de maneira significativa. 

Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter 
ou causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso 
de 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 de ações ordinárias de emissão da 
Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse 
contexto. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste Prospecto e as seções “4.1 Fatores de Risco” 
e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, na página 526 deste Prospecto. 

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do 
coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global 
e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial 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 da 
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações 
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em 
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países 
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do 
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e 
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de 
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela 
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, 
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na 
economia brasileira. 
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos mundial 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. 

A volatilidade e a falta de liquidez do mercado de valores mobiliários poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela 
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem. 

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. 

Fatores que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos 
ainda mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários.  

Em 30 de setembro de 2020, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava, 
aproximadamente, R$[•] trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente, 
R$[•] 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, [•]% 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$[•] trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume diário médio de 
negociação de US$[•] bilhões durante o ano de 2019. 

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

A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. 
Além disso, caso tais surtos aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de 
tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de 
dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19. 

A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades 
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta 
e/ou após o Período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos 
investidores sobre a Companhia.  

A Companhia, o Acionista Vendedor e os membros da Administração da Companhia celebrarão 
acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos 
quais se comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição, 
durante o período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, 
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, até a totalidade das 
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta. 
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Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão 
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda 
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia ou percepção dos 
investidores sobre a Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações 
ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais, ver a seção “Informações 
Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)” na página 65 deste Prospecto. 

Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações 
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições 
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos 
Pedidos de Reserva e termos de aceitação feitos perante tais Instituições Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao 
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, 
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas 
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios de 
pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, 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 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 de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos eventualmente 
incidentes, e se a alíquota for superior a zero. Para maiores informações, ver a seção “Informações 
Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 65 deste Prospecto. 

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 e afetar o preço das Ações. 

A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e 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 de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, 
inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de 
preferência de seus acionistas, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias 
aplicáveis, 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 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 ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário.  

O Preço por Ação será fixado com base no resultado 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 em até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400, somente não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 
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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 ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 

Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução 
CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo 
as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total 
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadre 
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos 
na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados 
por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações poderão 
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço por Ação 
poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta. 

Na medida em 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 a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.  

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente subscritas no 
âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será 
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, termos de aceitação e intenções de investimentos 
automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 62 deste Prospecto. 

Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor 
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão 
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva. 

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, os Investidores 
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma 
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada. 

Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa poderá resultar em 
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente 
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 88 deste 
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o 
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia. 

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 subscreverem/adquirirem Ações por meio da Oferta 
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao 
subscrever/adquirir as Ações na Oferta.  

Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação das 
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$[•], que é o ponto 
médio da Faixa Indicativa, isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido da 
Companhia por ação de R$[•] para os acionistas existentes e uma diluição imediata por Ação de 
[•]% para novos investidores que investirem em Ações da Companhia 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. 
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados 
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar 
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia 
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da 
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer 
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia. 
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de 
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por 
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da 
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da 
participação dos investidores. 

Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na 
página 91 deste Prospecto. 

Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a 
observar o Lock-up Oferta do Segmento Private e o Lock-up Oferta de Varejo, 
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia 
ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da 
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em 
determinadas situações. 

Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo devem se comprometer, observadas 
as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, 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. 

Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo e/ou 
os Investidores do Segmento Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante 
o período de Lock-up Oferta de Varejo e/ou período de Lock-up Oferta do Segmento Private 
aplicáveis e tendo em vista a impossibilidade das ações da Oferta de Varejo e das ações da Oferta 
do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou 
permutadas, de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causar-
lhes perdas. 

Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, 
sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o 
preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de 
valores mobiliários da Companhia. 

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, incluindo países 
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos 
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado 
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir 
o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, 
inclusive com relação aos 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. 
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A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às 
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às 
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse 
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários 
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem 
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a 
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo seu atual Acionista 
Controlador, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares 
das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Imediatamente após a conclusão da Oferta (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar), o atual Acionista Controlador da Companhia será titular 
de [•]% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, o atual Acionista 
Controlador da Companhia, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, continuará 
capaz de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle sobre as decisões da 
Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos demais 
acionistas da Companhia. 

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar 
operações com derivativos (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas 
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de 
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se 
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400. A 
realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar 
a demanda e, consequentemente, o preço das Ações. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações 
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que 
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções 
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução 
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins 
do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

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

Até a divulgação 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, do Acionista Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a 
divulgação 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, do 
Acionista Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta.  
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Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que 
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações 
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais 
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar 
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a 
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de 
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a 
consequente alteração de seu cronograma. 

A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente 
com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos 
a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da 
Companhia no período subsequente à realização da mesma. 

Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com o Acionista Vendedor 
com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta, além de 
assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta, incluindo da Oferta 
Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem 
recebidos no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio líquido 
e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à 
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela 
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” 
na página 46 deste Prospecto. 

O Contrato de Distribuição contém condições suspensivas em relação à colocação das 
Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. Caso tais 
condições não sejam implementadas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação 
das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o Contrato de Distribuição poderá ser 
rescindido e, consequentemente, o registro da Oferta pela CVM será cancelado. 

O Contrato de Distribuição condiciona a colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e 
as Ações do Lote Suplementar, à implementação de certas condições suspensivas até a Data de 
Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável. Caso 
as referidas condições suspensivas não sejam implementadas, o Contrato de Distribuição poderá 
ser rescindido. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do 
Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta pela CVM. [Para mais 
informações, veja as seções “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da 
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição, nas páginas 62 e 64 deste 
Prospecto, respectivamente. Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição 
estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, 
nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na 
página 69 deste Prospecto. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por 
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas. 

A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como 
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de 
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de 
valores no ano de 2007. 

Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de 
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão. 

Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o 
sucesso de seu modelo de negócios. 

Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de 
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões. 

O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de 
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e 
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos 
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de 
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de 
investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado 
de capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura 
de capital e assessoria financeira. 

Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico” 
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br). 

Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 (dois milhões, trezentos e 
sessenta mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede, 
totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra. 

Atividade de Mercado de Capitais da XP  

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e 
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente 
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de 
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity 
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance. 

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro 
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado 
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de 
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de 
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de 
CRI. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está 
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações. 
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Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de 
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma 
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP 
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo 
CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via 
Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de 
R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de 
R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor 
de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG 
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de 
reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial 
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on 
de Unidas no valor de R$1.837 milhões.  

Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on 
da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on 
da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO 
da Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da 
Aura Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on 
de Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo 
Soma no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos 
no valor de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1.027 milhões; IPO da Melnick Even no 
valor de R$621 milhões.  

Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda 
variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total 
de ativos de renda variável alocados nos referidos anos. 

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

Genial 

A Genial Investimentos é uma plataforma completa de investimentos servindo clientes individuais e 
institucionais em todas as suas necessidades no mercado financeiro. 

Como parte do Grupo Plural desde 2014, a Genial conta atualmente com mais de 350 
colaboradores e presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, ofertando ampla variedade 
de serviços e produtos de investimentos, tanto próprios como de terceiros. 

A Genial atua digitalmente a partir de seu App e website (www.genialinvestimentos.com.br) como 
também por meio de sua rede de parceiros credenciados (AAIs, Gestoras, Consultorias, Bancos e 
Cooperativas de Crédito) e em junho de 2020 contava com cerca de 280 mil clientes e mais de 
R$35 bilhões de ativos sob custódia. 

Por meio de sua Corretora, a Genial atende desde o cliente de varejo iniciante até aos mais 
sofisticados investidores institucionais estrangeiros, nos mercados de ações, futuros, fundos 
imobiliários, tesouro direto, ETFs e outros, sempre embarcando tecnologia e estabilidade em sua 
oferta de serviços. Além disto, por meio de seus parceiros internacionais, possibilita acesso ao 
mercado de investimentos offshore. No 1º Semestre de 2020, a Genial ocupou a 8ª posição no 
ranking corretagem de Renda Variável e 6ª posição no Ranking de Futuros, com 4,9% e 6,0% de 
participação de mercado respectivamente, além de contar com R$6,6 bi de ações e títulos de 
dívida sob custódia. 
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Embora a Genial se caracterize por ser uma plataforma de investimentos com arquitetura aberta, 
ela também se destaca como gestora de fundos abertos, com mais de R$14,7 bi de ativos sob 
gestão em fundos de Renda Fixa, Crédito Privado, Renda Variável e Multimercados oferecidos em 
sua própria plataforma e em plataformas de terceiros. 

A Genial acredita que o desenvolvimento saudável do Mercado Brasileiro de Capitais passa 
necessariamente por um aprofundamento da educação financeira do grande público, e para isso 
produz uma vasta quantidade de conteúdos gratuitos distribuídos pelas suas páginas e canais nas 
redes sociais, que contam no total com mais de 350 mil seguidores. 

Desde que passou a fazer parte do Grupo Plural, a Genial vem crescendo consistentemente sua 
atividade em Mercado de Capitais, atuando de forma relevante como coordenador de Ofertas 
Primárias nos mais diversos segmentos como Ações, Debêntures, Produtos Estruturados e Fundos 
Imobiliários, sendo que neste último encerrou o ano de 2019 na 3ª posição no Ranking de 
Distribuição e o Plural, seu grupo controlador, na 2 ª posição no ranking de Originação segundo a 
ANBIMA. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, 
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores 
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que 
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder  

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia 
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o 
Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, 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. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, 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 atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico. 

Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela 
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
de mercado a preços e condições de mercado. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu 
grupo 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; 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. 
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O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no 
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de 
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a 
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou 
flutuantes (operação com total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu 
grupo econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de 
proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os 
preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. 
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 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 77 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade 
do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações 
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto. Não obstante, nos termos 
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a 
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. 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 grupo econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e a Genial 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia 
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante 
com a Genial e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 
meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a Genial 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 contratou e poderá vir a contratar, no futuro, a Genial e/ou qualquer sociedade do 
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, 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 
atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pela Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

Adicionalmente, a Genial e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem títulos 
e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou de 
sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a 
preços e condições de mercado. 
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A Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis 
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, a Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo 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; e 
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da Genial 
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 Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido 
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia 
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a 
taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação 
com total return swap). A Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas 
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da 
Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 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 77 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia à Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta – 
Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do Contrato de 
Estabilização, durante a Oferta, a Genial poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de 
estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da Genial 
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 Genial ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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RELACIONAMENTO ENTRE O ACIONISTA VENDEDOR E OS 
COORDENADORES DA OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento do Acionista Vendedor com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, 
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre o Acionista Vendedor e os 
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos 
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Acionista 
Vendedor e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento 
relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além 
disso, 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 o Acionista Vendedor. 

O Acionista Vendedor contratou e poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, 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 grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão do Acionista Vendedor. 
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou 
alienar quaisquer valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor, com o fim de prover 
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor 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; 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. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade do 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 de estabilização de preço das Ações. 

O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. O Acionista Vendedor declara que, 
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o 
Acionista Vendedor e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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Relacionamento entre o Acionista Vendedor e a Genial 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Acionista 
Vendedor e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento 
relevante com a Genial e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos 
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a Genial e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de 
títulos e valores mobiliários de emissão do Acionista Vendedor. 

O Acionista Vendedor contratou e poderá, no futuro, contratar a Genial e/ou qualquer sociedade do 
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, 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 Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários 
(que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis 
nas ações ordinárias) de emissão do Acionista Vendedor. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, a Genial e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão 
do Acionista Vendedor, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão do 
Acionista Vendedor 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; e 
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da Genial 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. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor à Genial e/ou qualquer sociedade 
do 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 de estabilização de preço das Ações. 

O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da 
Genial como instituição intermediária da Oferta. O Acionista Vendedor declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista 
Vendedor e a Genial ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR, OS COORDENADORES 
DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES 

Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, o 
Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços: 

Companhia 
MÉTODO ENGENHARIA S.A. 

At.: Sra. Márcia Inês Amore da Mota Cabral 
Praça Professor José Lannes, nº 40, 1ºandar 

CEP 04571-100, São Paulo, SP 
Tel.: +55 (11) 5501-0000 

www.metodo.com.br/investidores/ 

Acionista Vendedor 
MÉTODO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

At.: Sr. Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa 
Praça Professor José Lannes, nº 40, 1ºandar 

CEP 04571-100, São Paulo, SP 
Tel.: +55 (11) 5501-0000 

Coordenadores da Oferta 
Coordenador Líder 
XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar 
CEP 04551-065, São Paulo, SP 
At.: Sr. Vitor Saraiva 
Tel.: +55 (11) 4871-4277 
www.xpi.com.br 

 
Genial Investimentos Corretora de Valores 
Mobiliários S.A. 
Rua Surubim, nº 373, 4º andar 
04571-050, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fábio Morais 
Tel.: +55 (11) 3206 8080 
www.genialinvestimentos.com.br 

Consultores Legais Locais 
da Companhia e do Acionista Vendedor 

Consultores Legais Locais 
dos Coordenadores da Oferta 

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados 
Rua Funchal, 418 – 11º andar 
04551-060, São Paulo, SP 
At.: Srs. Alexandre Barreto / Eduardo Abrantes 
Tel.: +55 (11) 3089-6500 
www.cesconbarrieu.com.br 

Lefosse Advogados 
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar 
CEP 04533-014, São Paulo, SP 
At.: Srs. Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado e 
Jana Araújo 
Tel.: +55 (11) 3024-6100 
www.lefosse.com 

Auditores Independentes 
RSM Brasil Auditores Independentes 

Rua do Rocio, nº 350, 4º andar 
CEP 004552-000, São Paulo, SP 

At.: Sr. Luiz Claudio Fontes 
Tel.: +55 (11) 2348-1000 
www.rsm.global/brazil/ 

Declarações de Veracidade das Informações 

A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade 
das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade 
estão anexas a este Prospecto, a partir da página 195. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia 
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente R$[•], 
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. 
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto. 

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) reforço 
do capital de giro; (ii) ajustes na estrutura de capital; (iii) crescimento mediante potenciais 
aquisições de empresas do seu mercado de atuação (“M&A”).  

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos 
provenientes da Oferta Primária: 

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 o 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 a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as 
condições de mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas 
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a 
Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva 
utilização.  

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à 
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a 
ordem de alocação disposta na tabela acima. 

A Destinação de Recursos líquidos que a Companhia vier a receber com a Oferta Primária baseia-
se em suas análises, perspectivas atuais, expectativas sobre eventos futuros e tendências, além 
de outros fatores que não se pode antecipar (e.g. como resultado da pandemia COVID-19). 
Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a Destinação de 
Recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização. Enquanto os recursos 
líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no curso regular dos 
negócios da Companhia, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que a Companhia 
acredita estar dentro de sua política de investimento, visando à preservação do seu capital e 
investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras 
de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha. 

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 pela Companhia no âmbito da Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. 
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A Companhia não receberá quaisquer recursos provenientes da Oferta Secundária (incluindo os 
recursos decorrentes da alienação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar no 
âmbito da Oferta Secundária, conforme aplicável), por se tratar exclusivamente de Ações de 
titularidade do Acionista Vendedor. Portanto, os recursos provenientes da Oferta Secundária 
(incluindo os recursos decorrentes da alienação das Ações Adicionais e das Ações do Lote 
Suplementar no âmbito da Oferta Secundária, conforme aplicável) serão integralmente destinados 
ao Acionista Vendedor. 

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação 
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 90 deste Prospecto. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e 
financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020, 
indicando a situação real naquela data e a posição ajustada para considerar os recursos líquidos 
da Oferta Primária, estimados em aproximadamente R$[•], após a dedução das comissões e das 
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$[•], 
ponto médio da Faixa Indicativa. 

As informações descritas abaixo na coluna “Real” foram extraídas das nossas informações 
contábeis intermediárias consolidadas, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, 
relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. 

Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações 
Financeiras Selecionadas” e “10 – Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da 
Companhia, a partir das páginas 511 e 687 deste Prospecto, respectivamente, bem como com as 
informações contábeis intermediárias consolidadas, contidas no Formulário de Informações 
Trimestrais – ITR, relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro 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 
página 431. 

 Em 30 de setembro de 2020 

 Real 
Ajustado 

Pós-Oferta(1) 
 (em milhares de R$) (em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos circulante ...................................... [•] [•] 
Empréstimos e financiamentos 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 pela Companhia no âmbito da Oferta. 

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

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], correspondente ao ponto 
médio da Faixa Indicativa, aumentaria ou reduziria o valor do patrimônio líquido e da capitalização 
total da Companhia em R$[•], após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas pela 
Companhia no âmbito da Oferta. 

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

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de setembro 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 setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$71.414.000 e o 
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$17,85. O valor patrimonial 
por ação ordinária representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número 
total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020. 

Considerando-se a subscrição de [•] Ações objeto da Oferta Primária pelo Preço por Ação de R$[•], 
que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas devidas 
pela Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia ajustado em 30 de 
setembro de 2020 seria de R$[•], representando um valor patrimonial de R$[•] por ação ordinária 
de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido 
por ação ordinária de R$[•] para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do 
patrimônio líquido por ação ordinária de R$[•] para os novos investidores que 
subscreverem/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 ordinária 
imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e 
das despesas da Oferta, veja a Seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na 
página 46 deste Prospecto.  

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

 Após a Oferta Primária 

 
(em R$, exceto 
percentagens)

Preço por Ação(1) .............................................................................................................................. [•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020.................................................... 17,85 
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 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. 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia 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 a 
Seção “Informações Sobre a Oferta – Preço por Ação”, na página 44 deste Prospecto. 
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Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa 
Indicativa, acarretaria um acréscimo ou redução, após a conclusão da Oferta, (i) de R$[•] no valor 
do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil por 
ação de emissão da Companhia; e (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação aos 
investidores desta Oferta em R$[•] por Ação, após deduzidas as comissões e as despesas 
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio líquido contábil da 
Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do 
Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão 
conhecidos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de 
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos 
recebidos, nesse caso, serão integralmente revertidos ao Acionista Vendedor. 

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

Nos últimos cinco anos, a Companhia não realizou aumentos de capital, bem como não se 
verificou quaisquer aquisições de suas ações. Não obstante, inicialmente, a Companhia era uma 
sociedade por ações, de tal modo que seu capital social composto por 4.000.000 de ações 
ordinárias e preferenciais foi convertido em 4.000.000 de quotas sociais, conforme ata da 
“Assembleia Geral de Transformação da Método Potencial Engenharia S.A.”, realizada em 17 de 
agosto de 2017. Após a transformação em sociedade limitada, o capital social da Companhia 
manteve-se inalterado.  

Para mais informações sobre os aumentos de capital social dos últimos 3 exercícios sociais da 
Companhia, veja o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da 
Companhia, a partir da página 815 deste Prospecto. 

 

 



ANEXOS 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA 
INSTRUMENTO PARTICULAR DA 3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA MÉTODO 
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA. PARA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA, 
QUE APROVOU A REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA 
ADEQUADO AO NOVO MERCADO 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA 
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE 
APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA MEDIANTE AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA 
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE 
APROVA O PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS DA MAP QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA 
SECUNDÁRIA, INCLUSIVE A QUANTIDADE DE AÇÕES OBJETO DA OFERTA E O PREÇO 
POR AÇÃO 
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 
400 
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 
400 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA PARA 
OS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017 
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DA COMPANHIA PARA O PERÍODO DE NOVE MESES FINDO 
EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA 
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ESTATUTO SOCIAL 

 

MÉTODO ENGENHARIA S.A. 

CNPJ/ME nº 58.700.428/0001-27 

NIRE nº [em transformação] 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

Artigo 1º. A MÉTODO ENGENHARIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 

capital autorizado, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares 

aplicáveis.  

 

Parágrafo Primeiro. Com o ingresso da Companhia no segmento especial de listagem da B3 S.A. 

– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), sujeitam-se a 

Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do 

Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado. 

 

Parágrafo Segundo. A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto 

no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da 

B3, incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários 

admitidos nos Mercados Organizados administrados pela B3. 

 

Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-100, e poderá, por 

deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, depósitos, agências, sucursais  ou 

representação em qualquer localidade do país ou do exterior.  

 

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de engenharia, 

supervisão, gerenciamento, execução e construção de obras de engenharia civil e de instalações, 

montagem e manutenção industrial; (b) a compra e venda de materiais e equipamentos para 

construção, instalação, montagem e manutenção industrial, bem como a representação comercial 

de terceiros; (c) serviços de arquitetura; (d) serviços de operação e fornecimento de equipamentos 

para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; (e) aluguel de outras máquinas e 

equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; (f) 

instalação de máquinas e equipamentos industriais; (g) instalação de outros equipamentos não 

especificados anteriormente; (h) o planejamento, projeto, administração, gerenciamento e 
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execução de obras e serviços técnicos de engenharia e construção; (i)  avaliação de bens; (j) 

realização de negócios imobiliários em geral, incluindo incorporação imobiliária, locação de 

imóveis próprios e a compra e venda de imóveis; e (k) a participação em outras sociedades como 

sócia, acionista ou quotista.  

 

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 

Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 

R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de ações, 

todas ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal. 

 

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

beneficiárias. 

 

Parágrafo Segundo. O capital social da Companhia será exclusivamente representado por ações 

ordinárias e cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias 

Gerais de acionistas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do 

acionista junto à instituição depositária.  

 

Parágrafo Terceiro. As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação 

pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do 

condomínio. 

 

Parágrafo Quarto. Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de 

depósito, em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, 

sem emissão de certificados. Os custos do serviço de transferência da propriedade das ações 

escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme 

venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites eventualmente 

fixados pela CVM. 

 

Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até que seu valor alcance 

R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), independentemente de reforma estatutária.  
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Parágrafo Primeiro. O aumento do capital social dentro do limite autorizado será realizado 

mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições 

da emissão, inclusive se por subscrição pública ou privada, preço, prazo e forma de sua 

integralização.  

 

Parágrafo Segundo. Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá, por deliberação 

do Conselho de Administração, emitir ações ordinárias, bônus de subscrição e debêntures 

conversíveis em ações. 

 

Artigo 7º. A Companhia poderá emitir ações, observado o limite do capital autorizado, 

debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência 

dos antigos acionistas, ou com redução do prazo para seu exercício, quando a colocação for feita 

mediante: (i) venda em bolsa ou subscrição pública; ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de 

aquisição de controle, nos termos da lei, conforme faculta o Artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).  

 

Artigo 8º. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo 

com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar ações ou opção de compra ou subscrição de 

ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores, 

empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços, assim como dos administradores, 

empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços de outras sociedades que sejam controladas 

direta ou indiretamente pela Companhia. 

 

CAPÍTULO III 

ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

Artigo 9º. As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias. As Assembleias Gerais 

ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, as 

extraordinárias, sempre que houver necessidade, observados os dispositivos legais referentes à 

convocação, instalação, deliberações e demais prescrições legais pertinentes. 

 

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral será convocada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 

antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio de convocação. Não se realizando 

a Assembleia Geral em primeira convocação, será publicado novo anúncio de segunda convocação, 

com antecedência mínima de 8 (oito) dias corridos. Será dispensada a convocação se verificada a 

presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.  

 

Parágrafo Segundo. As Assembleias Gerais somente serão instaladas em primeira convocação 
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com a presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital 

social votante, salvo quando a Lei das Sociedades por Ações, ou a regulamentação aplicável, exigir 

quórum mais elevado, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de 

ações com direito a voto. 

 

Parágrafo Terceiro. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho 

de Administração. Na hipótese de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de 

Administração, a Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro do Conselho 

de Administração ou, ainda, na ausência destes, por qualquer Diretor da Companhia presente 

escolhido pelos acionistas. Caberá ao presidente da Assembleia Geral, em qualquer caso, escolher 

o secretário da mesa, o qual poderá ser acionista ou não da Companhia.  

 

Parágrafo Quarto. Compete ao presidente e ao secretário da Assembleia Geral zelar pelo 

cumprimento de quaisquer acordos de acionistas arquivados na sede social da Companhia, negando 

cômputo a votos proferidos com violação a tais acordos. 

 

Parágrafo Quinto. Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar, 

mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a sua qualidade como 

acionista, apresentando, com 2 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral 

(i) documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física, ou atos societários que comprovem 

a representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista seja pessoa 

jurídica; e (ii) comprovante expedido pela instituição depositária referente às suas ações. Os 

procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas procurações e documento de identidade 

até o mesmo momento e pelo mesmo meio referido neste Parágrafo. 

 

Parágrafo Sexto. Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer 

presencialmente à Assembleia Geral, munido dos documentos referidos no Parágrafo Quinto 

acima, até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado 

de apresentá-los previamente, observado o disposto no Artigo 5º, Parágrafo 3º, da Instrução CVM 

nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. 

 

Parágrafo Sétimo. As deliberações da Assembleia Geral de acionistas, ressalvadas as exceções 

previstas em lei e no Regulamento do Novo Mercado, serão tomadas por maioria de votos dos 

presentes, não se computando os votos em branco. 

 

Parágrafo Oitavo. As atas da Assembleia Geral de acionistas serão lavradas, salvo decisão em 

contrário do presidente da Assembleia Geral, na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive 

dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas e serão publicadas com 
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omissão das assinaturas dos acionistas, observado o disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 

da Lei das Sociedades por Ações.  

 

Parágrafo Nono. A Assembleia Geral de acionistas somente poderá deliberar sobre assuntos 

previstos na ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções 

previstas na Lei das Sociedades por Ações. 

 

Artigo 10. Compete à Assembleia Geral de acionistas, além das demais atribuições previstas 

em lei e neste Estatuto Social:  

 

(i) reformar o Estatuto Social;  

 

(ii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso 

instalado, bem como definir o número de membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal, caso instalado;  

 

(iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; 

 

(iv) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras;  

 

(v) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação 

(inclusive incorporação de ações) da Companhia;  

 

(vi) apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência;  

 

(vii) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de 

ações;  

 

(viii) aprovar ou alterar planos de outorga de ações ou de opção de compra ou subscrição de ações 

aos seus administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à 

Companhia ou a suas controladas; 

 

(ix) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do 

lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o 

capital próprio, com base nas demonstrações financeiras anuais;  

 

(x) observadas as condições estabelecidas na regulamentação aplicável, deliberar sobre 
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resgates, amortizações, aumento ou redução do capital social, excetuada a disposição 

prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 6º deste Estatuto Social; 

 

(xi) deliberar sobre a emissão de novas ações ou outros títulos conversíveis em ações, sem 

prejuízo das competências conferidas ao Conselho de Administração neste Estatuto Social; 

e 

 

(xii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. 

 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Artigo 11. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à 

Diretoria. 

 

Parágrafo Primeiro. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor 

Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser cumulados pela mesma pessoa, 

exceto na hipótese de vacância, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado. 

 

Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos 

em seus respectivos cargos mediante assinatura, nos 30 (trinta) dias seguintes à respectiva eleição, 

de termo de posse, lavrado em livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula 

compromissória arbitral referida no Artigo 34 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos 

requisitos legais aplicáveis, e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos 

administradores eleitos. 

 

Parágrafo Terceiro. Os administradores da Companhia deverão aderir às Políticas da Companhia 

que estejam em vigor, mediante assinatura dos respectivos termos de adesão. 

 

Parágrafo Quarto. Os administradores, que poderão ser destituídos a qualquer tempo, 

permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela 

Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Caso o substituto venha 

a ser investido, este completará o mandato do administrador substituído. 

Artigo 12. A Companhia poderá celebrar contratos de indenidade visando a indenizar e manter 

indenes (i) os membros (a) do Conselho de Administração, (b) dos comitês de assessoramento ao 

Conselho de Administração e (c) da Diretoria da Companhia e de suas controladas, e (ii) os 

empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia ou em suas controladas 

(“Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos 
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Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia ou em suas controladas, 

sem prejuízo da eventual contratação de seguro específico em favor de tais Beneficiários 

 

Parágrafo Primeiro. Caso algum dos Beneficiários seja condenado, por decisão judicial transitada 

em julgado, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício regular de suas atribuições, (ii) com 

má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude, ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em 

detrimento do interesse social da Companhia, este deverá ressarcir a Companhia de todos os custos, 

despesas, reembolsos e indenizações arcados pela Companhia, nos termos da legislação em vigor. 

 

Parágrafo Segundo. As condições e as limitações da indenização objeto deste Artigo serão 

determinadas em documento escrito, cuja implantação é de competência do Conselho de 

Administração. 

 

Parágrafo Terceiro. Caberá ao Conselho de Administração autorizar os eventuais desembolsos 

ou ressarcimentos a serem realizados nos termos dos contratos de indenidade, observado que (i) o 

enquadramento de cada situação e a interpretação dos eventuais casos omissos serão de sua 

competência e (ii) não poderão participar da respectiva deliberação quaisquer conselheiros que 

sejam parte interessada na decisão ou que sejam partes relacionadas aos Beneficiários em questão. 

 

CAPÍTULO V 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 13. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 

05 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis pela 

Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.  

 

Parágrafo Primeiro. O Conselho de Administração terá um Presidente e poderá ter um Vice-

Presidente, eleitos por seus membros na primeira reunião que ocorrer após a eleição dos 

conselheiros.  

 

Parágrafo Segundo. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% 

(vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme definição do 

Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de 

Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger. 

 

Parágrafo Terceiro. Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo 

Segundo deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao 

arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.  
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Parágrafo Quarto. Caso não seja solicitada a adoção do processo de voto múltiplo, na forma da 

Lei das Sociedades por Ações, a eleição dos membros do Conselho de Administração pela 

Assembleia Geral de Acionistas deverá ser realizada por meio do sistema de chapas, vedada a 

votação individual em candidatos.  

 

Parágrafo Quinto. Para concorrer à eleição dos membros do Conselho de Administração, 

deverá ser formada uma ou mais chapas, e a administração da Companhia deverá divulgar as 

informações sobre os candidatos que compõem a(s) chapa(s), nos termos da legislação e da 

regulamentação aplicáveis. 

 

Parágrafo Sexto. É facultado a qualquer acionista ou conjunto de acionistas propor chapa 

concorrente para a eleição dos membros do Conselho de Administração, sendo vedada, no entanto, 

a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista ou grupo de acionistas, observadas 

ainda a legislação e a regulamentação aplicáveis. 

 

Parágrafo Sétimo. As chapas deverão ser compostas pelo número de candidatos correspondente 

ao número de vagas disponíveis, devendo 1 (um) candidato ser indicado como provisório, o qual 

deixará de integrar a chapa caso seja adotado o procedimento de eleição em separado, na forma da 

Lei das Sociedades por Ações.  

 

Parágrafo Oitavo. Cada acionista somente poderá votar em uma chapa, e será declarada eleita 

a chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral de acionistas.  

 

Parágrafo Nono. Na hipótese de ser adotado o procedimento de eleição em separado, na forma 

da Lei das Sociedades por Ações, tal procedimento deverá preceder a eleição por chapa de que 

trata o Parágrafo Quarto deste Artigo. 

 

Artigo 14. Observado o disposto nos parágrafos abaixo, em caso de ausências justificadas, 

impedimentos temporários ou vacância de um dos membros do Conselho de Administração, este 

poderá delegar os seus poderes a um procurador devidamente constituído por meio de procuração 

com poderes específicos de representação, devendo a procuração conter a matéria do objeto de 

deliberação e a respectiva manifestação de voto do conselheiro outorgante. 

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, 

observar-se-á o disposto no Artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações.  

 

Parágrafo Segundo. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho 

de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Presidente ou, na falta deste, por 
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outro conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho de Administração e, não havendo 

indicação, por escolha da maioria dos demais membros do Conselho.  

 

Parágrafo Terceiro. No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, 

suas atribuições serão assumidas pelo Vice-Presidente, quando aplicável, ou outro conselheiro 

indicado pela maioria dos membros do Conselho de Administração, que permanecerá no cargo de 

Presidente do Conselho até que o Conselho escolha o seu novo titular, exercendo o substituto o 

mandato pelo prazo restante. 

 

Artigo 15. O Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias trimestrais e 

extraordinárias sempre que necessário. 

 

Parágrafo Primeiro. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo 

Presidente do Conselho de Administração, pelo Vice-Presidente, quando aplicável, ou por 

quaisquer 2 (dois) conselheiros em conjunto, por meio de notificação escrita, inclusive e-mail, com 

antecedência mínima de 2 (dois) dias.  

 

Parágrafo Segundo. Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão 

ser convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração sem a observância do prazo previsto 

no Parágrafo Primeiro acima, desde que sejam inequivocamente cientificados todos os demais 

membros do Conselho de Administração. 

 

Parágrafo Terceiro. A convocação deverá indicar a data, a hora, o lugar e ordem do dia detalhada 

da reunião, bem como ser acompanhada de todos os documentos necessários para permitir que os 

membros do Conselho de Administração possam deliberar sobre as matérias a serem discutidas. 

 

Parágrafo Quarto. Independentemente das formalidades de convocação, considerar-se-á 

regular a reunião a que compareçam todos os membros do Conselho de Administração.  

 

Parágrafo Quinto. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença 

da maioria dos membros em exercício, e as suas deliberações, inclusive propostas a serem 

submetidas à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria dos membros presentes. 

 

Parágrafo Sexto. Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro terá 

direito a um voto, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração, em caso de empate, o 

voto de qualidade.  

 

Parágrafo Sétimo. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu 
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Presidente ou Vice-Presidente, quando aplicável, e na sua ausência por qualquer dos conselheiros, 

escolhido por maioria dos votos dos demais membros presentes. O presidente da mesa escolherá o 

seu secretário dentre qualquer dos presentes. 

 

Parágrafo Oitavo. Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o 

conselheiro que: 

 

(i) nomear qualquer outro conselheiro como seu procurador para votar em tal reunião, desde 

que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou 

ao presidente da reunião antes da sua instalação;  

 

(ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente 

da reunião antes da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta 

entregue em mãos; ou 

 

(iii) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou 

teleconferência, desde que envie seu voto por escrito via correio eletrônico (e-mail), carta 

registrada ou carta entregue em mãos ao Presidente do Conselho de Administração ou ao 

presidente da reunião antes do encerramento, lavratura e assinatura da respectiva ata, e 

todos os participantes possam ser claramente identificados, caso em que a reunião será 

considerada realizada no local onde estiver o presidente da reunião. 

 

Parágrafo Nono. Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por 

todos os conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de 

Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por 

conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que 

tenham se manifestado na forma do Parágrafo Oitavo, inciso (iii), deste Artigo, deverão igualmente 

constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta ou 

correio eletrônico (e-mail), conforme o caso, contendo o voto do conselheiro ser juntada ao referido 

Livro logo após a transcrição da ata. 

 

Parágrafo Décimo. Deverão ser publicadas e arquivadas na Junta Comercial competente as atas 

de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a 

produzir efeitos perante terceiros. 

 

Parágrafo Décimo primeiro. O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa 

própria ou solicitação de qualquer Conselheiro ou do Diretor Presidente da Companhia, poderá 

convocar consultores externos, membros dos comitês da Companhia, Diretores e/ou funcionários 
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da Companhia para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações de qualquer 

natureza, observado que em nenhuma hipótese as pessoas convocadas terão direito de voto. 

 

Parágrafo Décimo segundo.  Os membros do Conselho de Administração deverão abster-

se de votar nas deliberações relativas a matérias com relação às quais seus interesses sejam 

conflitantes com os da Companhia. 

 

Artigo 16. Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações, as seguintes 

matérias deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia:  

 

(i) aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; 

 

(ii) eleição, substituição ou destituição dos membros da Diretoria; 

 

(iii) atribuição aos Diretores das respectivas funções, atribuições e limites de alçada não 

especificadas neste Estatuto Social; 

 

(iv) atribuição à área de auditoria interna da Companhia das respectivas funções e atribuições; 

 

(v) orçamento do comitê de auditoria, da área de auditoria interna e de eventuais outros comitês 

que sejam constituídos pela Companhia;  

 

(vi) individualização da remuneração dos membros da administração da Companhia, incluindo 

as respectivas metas e remuneração variável para cada exercício social, observado o limite 

da remuneração global anual fixada pela Assembleia Geral; 

 

(vii) declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de juros sobre capital 

próprio; 

 

(viii) manifestação a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por 

objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, 

divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública de 

aquisição de ações, que deverá abranger opinião favorável ou contrária à sua aceitação 

abordando, no mínimo, (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de 

ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação 

ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações, (b) os planos estratégicos 

divulgados pelo ofertante em relação à Companhia, (c) as alternativas à aceitação da oferta 

pública de aquisição de ações disponíveis no mercado, e (d) outros pontos que o Conselho 
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de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras 

aplicáveis estabelecidas pela CVM. 

 

(ix) contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais; 

 

(x) autorização de recompra de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou 

cancelamento, bem como deliberar sobre a eventual alienação das ações porventura 

mantidas em tesouraria; 

 

(xi) planos de negócios da Companhia, bem como planos de investimentos, orçamentos e suas 

alterações subsequentes; 

 

(xii) aquisição de qualquer participação em outra pessoa jurídica, associações ou joint ventures, 

consórcios ou grupos de sociedade; 

 

(xiii) alienação de qualquer participação em outra pessoa jurídica, associações ou joint ventures, 

consórcios ou grupos de sociedade; 

 

(xiv) toda e qualquer aquisição e/ou alienação ou desinvestimento de ativos não previstos nos 

planos anuais, quando o valor individual ou em uma série de operações da mesma natureza 

contratadas entre as mesmas partes ao longo de 12 (doze) meses for igual ou superior a 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

(xv) emissão de (a) debêntures não conversíveis em ações, comercial papers, notas 

promissórias, bonds, notes e (b) debêntures conversíveis em ações, observado o limite do 

capital autorizado; 

 

(xvi) aprovação de qualquer endividamento, financiamento e/ou empréstimo bancário, quando o 

valor individual ou em uma série de operações da mesma natureza contratadas entre as 

mesmas partes ao longo de 12 (doze) meses for igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais);  

 

(xvii) prestação de quaisquer garantias em operações de endividamento, financiamento e/ou 

empréstimo bancário contraídas por quaisquer sociedades controladas ou coligadas da 

Companhia (“Investidas”), quando o valor individual ou em uma série de operações da 

mesma natureza contratadas entre as mesmas partes ao longo de 12 (doze) meses for igual 

ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

 

(xviii) prestação de quaisquer garantias a terceiros, quando o valor individual ou em uma série de 
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operações da mesma natureza contratadas entre as mesmas partes ao longo de 12 (doze) 

meses for igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

(xix) locação de bens imóveis pela Companhia ou por suas controladas, cujo valor anual de custo, 

individualmente, seja igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

(xx) transação entre a Companhia e partes relacionadas à Companhia; 

 

(xxi) deliberação sobre a emissão e/ou listagem de valores mobiliários de emissão da Companhia 

em quaisquer mercados, ofertas de valores mobiliários de sua emissão, o registro de ofertas 

de aquisição de ações para fechamento de capital e o pedido de cancelamento de registro;  

 

(xxii) nomeação ou destituição de auditores independentes; 

 

(xxiii) deliberar previamente à Assembleia Geral de acionistas da Companhia sobre operações de 

cisão, fusão, incorporação (inclusive incorporação de ações) da Companhia; 

 

(xxiv) aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou 

coligadas da Companhia, incluindo, sem limitação, a eleição ou destituição de seus 

administradores;  

 

(xxv) resolução dos casos omissos neste Estatuto Social; e 

 

(xxvi) manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da 

Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único. Todos os valores estabelecidos neste artigo deverão ser anualmente 

atualizados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a cada data de aniversário do presente 

estatuto social. 

 

Artigo 17. O Conselho de Administração poderá constituir comitês técnicos ou consultivos, 

como órgãos de assessoramento, para realizar tarefas específicas ou para atividades genéricas de 

interesse da Companhia, nos termos e condições definidas pelo Conselho de Administração, 

incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento. Os comitês 

exercerão funções consultivas, em conformidade com os seus regimentos internos, a serem 

deliberados e aprovados pelo Conselho de Administração.  
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CAPÍTULO VI 

DIRETORIA 

 

Artigo 18. A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 08 (oito) Diretores, 

acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, sendo 

um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os 

demais Diretores sem designação específica, sendo permitida a cumulação de cargos.  

 

Parágrafo Único. O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 2 (dois) anos, 

podendo ser reeleitos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse 

de seus sucessores.  

 

Artigo 19. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por 

quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto sempre que assim exigirem os negócios sociais, com 

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada com a presença da 

maioria de seus membros. Será considerada regular a reunião de Diretoria em que todos os 

Diretores compareçam, independentemente de convocação prévia.  

 

Parágrafo Primeiro. Em caráter de urgência, as reuniões da Diretoria poderão ser convocadas 

pelo Diretor Presidente sem a observância do prazo previsto no caput acima, desde que sejam 

inequivocamente cientificados todos os demais membros da Diretoria. 

 

Parágrafo Segundo. As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de 

votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do Parágrafo 

Sétimo deste Artigo, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.  

 

Parágrafo Terceiro. O Diretor Presidente indicará o Diretor que o substituirá em suas ausências 

ou impedimentos temporários.  

 

Parágrafo Quarto. No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base 

na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito antecipado, por meio de 

carta entregue ao Diretor Presidente, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico (e-mail). 

 

Parágrafo Quinto. Em caso de vacância definitiva de cargo de Diretor, compete à Diretoria 

como colegiado indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as 

funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a 

ser decidido na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente, que deve ocorrer no 
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prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, atuando o substituto então eleito até o término 

do mandato da Diretoria.  

 

Parágrafo Sexto. Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais 

de 30 (trinta) dias consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida 

pela própria Diretoria.  

 

Parágrafo Sétimo. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de 

videoconferência, teleconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será 

considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que 

participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta 

ou correio eletrônico (e-mail). 

 

Parágrafo Oitavo. Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada 

por todos os Diretores presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas 

da Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da 

Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo Sétimo deste Artigo, deverão 

igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta ou correio 

eletrônico (e-mail), conforme o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada ao referido Livro logo 

após a transcrição da ata. As atas das reuniões da Diretoria da Companhia a serem registradas na 

Junta Comercial poderão ser submetidas na forma de extrato da ata lavrada no Livro de Atas de 

Reuniões da Diretoria, assinado pelo secretário da mesa da reunião da Diretoria.  

 

Artigo 20. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para 

tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou 

por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de 

Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e 

praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as 

disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada para a prática de 

determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, 

incluindo os itens elencados no Parágrafo Primeiro abaixo, observadas as restrições legais e aquelas 

estabelecidas neste Estatuto Social. 

 

Parágrafo Primeiro. Compete à Diretoria, além das demais atribuições previstas em lei e neste 

Estatuto Social:  

 

(i) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; 
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(ii) zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas reuniões do 

Conselho de Administração; 

 

(iii) administrar e conduzir os negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas pelo 

Conselho de Administração, bem como a representação geral da Companhia, ativa ou 

passivamente, judicial ou extrajudicialmente; 

 

(iv) nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que poderão 

praticar e a duração observado que, no caso de procuração para fins de representação 

judicial, arbitral e administrativa, poderá ser por prazo indeterminado; 

 

(v) proceder à aquisição, alienação e oneração de bens do ativo, abrir, movimentar e encerrar 

contas em estabelecimentos de crédito, fazer acordos, firmar compromissos, contratar, 

contrair obrigações, celebrar contratos, confessar dívidas, abrir, movimentar e encerrar 

contas em estabelecimentos bancários ou de crédito, renunciar, ceder direitos, transigir, dar 

e receber quitação, prestar caução, emitir, endossar, caucionar, descontar, e sacar títulos em 

geral, conceder ônus reais e prestar garantias com relação a qualquer direito ou obrigação 

da Companhia, desde que pertinente às operações sociais, observada alçada de deliberação 

do Conselho de Administração; 

 

(vi) autorizar a abertura, transferência e/ou encerramento de filiais, depósitos, agências, 

sucursais ou representação em qualquer localidade do país ou no exterior; e  

 

(vii) emitir e aprovar instruções internas julgadas úteis ou necessárias, observado o disposto 

neste Estatuto Social e na regulamentação em vigor.  

 

Parágrafo Segundo. Compete ao Diretor Presidente coordenar a ação dos Diretores e dirigir a 

execução das atividades relacionadas ao planejamento geral da Companhia, observadas a política 

e a orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração, bem como:  

 

(i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

 

(ii) superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e 

supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; 

 

(iii) implementar as diretrizes e executar as decisões aprovadas em Assembleia Geral e nas 

reuniões do Conselho de Administração; e 

 

(iv) propor ao Conselho de Administração, sem exclusividade de iniciativa, a atribuição de 
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funções a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição. 

 

Parágrafo Terceiro. Competem ao Diretor Financeiro, entre outras, as seguintes atribuições:  

 

(i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações 

de natureza financeira, contábil, fiscal e tributária da Companhia; 

 

(ii) gerir as finanças da Companhia; 

 

(iii) elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações 

financeiras da Companhia, bem como o relatório anual da administração da Companhia;  

 

(iv) definir e planejar a estratégia de financiamento de curto e longo prazos da Companhia, e 

seus instrumentos e política de investimento dos recursos; 

 

(v) controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos 

legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interagindo com 

os departamentos da Companhia e com as partes envolvidas; 

 

(vi) coordenar procedimentos de auditoria, controles patrimoniais, controles internos e 

gerenciais da Companhia; 

 

(vii) elaborar relatórios de natureza financeira e prestar informações relativas à sua área de 

competência aos órgãos da Companhia; 

 

(viii) orientar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza financeira; 

 

(ix) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia, o 

orçamento da Companhia e acompanhar seus resultados; e 

 

(x) coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e operações, 

incluindo financiamentos, sempre no interesse da Companhia. 

 

Parágrafo Quarto. Competem ao Diretor de Relações com Investidores, entre outras, as 

seguintes atribuições:  

(i) representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições 

que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Centra do Brasil, B3, instituição 

escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados 

de balcão organizados), competindo-lhe prestar informações a tais órgãos e instituições, 
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bem como demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, 

conforme legislação e regulação aplicáveis, no país e no exterior; 

 

(ii) representar a Companhia perante o público investidor prestando as informações 

necessárias;  

 

(iii) monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos acionistas da 

Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração, quando 

solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências;  

 

(iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; 

e  

 

(v) reportar ao Diretor Presidente qualquer situação relativa às questões referentes a relações 

com investidores da Companhia. 

 

Parágrafo Quinto. Adicionalmente às competências fixadas por lei, pela regulamentação 

específica e por este Estatuto Social, as atribuições de cada Diretor poderão ser expandidas ou 

fixadas pelo Conselho de Administração. 

 

Artigo 21. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia considerar-

se-á obrigada quando representada por:  

 

(i) quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; ou 

 

(ii) 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou 

 

(iii) 2 (dois) procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e 

de acordo com a extensão dos poderes que lhes forem conferidos em tal instrumento. 

 

Parágrafo Primeiro. As procurações deverão vedar o substabelecimento e serão assinadas, em 

nome da Companhia, por 2 (dois) Diretores em conjunto, com exceção daquelas para fins judiciais, 

arbitrais ou administrativos, que poderão ser assinadas por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com 

poderes específicos e permitirão o substabelecimento. As procurações deverão especificar os 

poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão 

período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano.  

 

Parágrafo Segundo. A Companhia poderá ser representada por qualquer Diretor ou 1 (um) 

114



procurador, desde que devidamente mandatados na forma deste Artigo, na prática dos seguintes 

atos:  

 

(i) assinatura de correspondência que não crie obrigações para a Companhia; 

 

(ii) representação da Companhia em Assembleias Gerais e reuniões de sócios de sociedades 

nas quais a Companhia detenha participação; e 

 

(iii) representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante 

repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas. 

 

Artigo 22. Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por 

empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia, 

tais como cauções, endossos e prestação de outras garantias em favor de terceiros, sem que tenham 

sido prévia e expressamente aprovados nos termos deste Estatuto Social, serão expressamente 

proibidos e serão nulos e inoperantes. 

 

CAPÍTULO VII 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 23. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando 

instalado, será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, todos 

residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral 

para mandato de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será 

composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor. 

 

Parágrafo Primeiro. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na primeira 

reunião do órgão após sua instalação.  

 

Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus respectivos cargos 

mediante assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, que deve contemplar sua sujeição 

à cláusula compromissória arbitral referida no Artigo 34 deste Estatuto Social, bem como ao 

atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 

 

Parágrafo Terceiro. Os membros do Conselho Fiscal da Companhia deverão aderir às Políticas 

da Companhia que estejam em vigor, mediante assinatura dos respectivos termos de adesão. 

 

Parágrafo Quarto. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, a Assembleia 
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Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.  

 

Artigo 24. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, nos termos 

da lei, e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. 

 

Parágrafo Primeiro. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada 

regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo Segundo. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no 

respectivo Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

DESTINAÇÃO DE LUCROS 

 

Artigo 25. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 

cada ano.  

 

Parágrafo Único. As demonstrações financeiras serão auditadas por auditores independentes 

registrados na CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis. 

 

Artigo 26. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 

prejuízos acumulados, se houver, e qualquer provisão de imposto de renda ou contribuição social 

sobre o lucro. 

 

Parágrafo Único. Nos termos do Artigo 190 da Lei de Sociedade por Ações, as participações 

estatutárias de empregados e administradores serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, 

com base nos lucros que remanescerem depois de deduzidos os montantes indicados no caput. 

 

Artigo 27. Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas no Artigo 26 

acima, 5% (cinco por cento), no mínimo, para a constituição da reserva legal, até que esta atinja 

valor equivalente a 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício em que o saldo 

da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 30% (trinta por cento) 

do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a 

reserva legal. 

 

Parágrafo Primeiro. Após a destinação à reserva legal, uma parcela do lucro líquido, por proposta 

dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos 

termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Parágrafo Segundo. Do lucro que remanescer, ajustado pela destinação à reserva legal e pela 

eventual destinação à reserva para contingências e a respectiva reversão, se for o caso, uma parcela 

será destinada ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, o qual será, em cada exercício 

social, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista 

pelo Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Parágrafo Terceiro. O saldo do lucro líquido, após as deduções previstas acima, terá a destinação 

que lhe der a Assembleia Geral, na forma da legislação e regulação aplicáveis.  

 

Artigo 28. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar 

balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre 

capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre 

capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 

último balanço anual.  

 

Parágrafo Primeiro. Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre 

capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no Parágrafo Segundo do 

Artigo 27 acima.  

 

CAPÍTULO IX 

ALIENAÇÃO DE CONTROLE 

 

Artigo 29. Para fins deste Capítulo IX, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os 

significados a eles atribuídos abaixo: 

 

(i) “Controle” (bem como seus termos correlatos “Controlador” e “Controlada”) significa o 

poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, 

independentemente da participação acionária detida; e 

(ii) “OPA” significa a oferta pública de aquisição de ações de companhia aberta, sujeita ou não 

a registro perante a CVM. 

 

Artigo 30. A alienação direta ou indireta de Controle da Companhia, tanto por meio de uma 

única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de 

que o adquirente do Controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da 

Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos 

na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes 
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assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.  

 

Artigo 31. É facultada a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das finalidades 

previstas na legislação e na regulamentação aplicáveis, desde que (i) seja possível compatibilizar 

os procedimentos de todas as modalidades de OPA, (ii) não haja prejuízo para os destinatários da 

oferta e (iii) seja obtida a autorização da CVM, quando exigida pela legislação e regulação 

aplicáveis. 

 

CAPÍTULO X 

ACORDOS DE ACIONISTAS 

 

Artigo 32. A Companhia observará, quando aplicável, os acordos de acionistas arquivados em 

sua sede, na forma do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, sendo expressamente vedado 

(i) ao presidente das Assembleias Gerais e ao presidente das reuniões do Conselho de 

Administração acatar declaração de voto que for proferida em desacordo com o que tiver sido 

ajustado em acordos de acionistas devidamente arquivado na sede social da Companhia, e (ii) à 

Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de 

preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que 

estiver previsto e regulado em acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social da 

Companhia. 

 

CAPÍTULO XI 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 33. A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral 

determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva funcionar durante o período de 

liquidação. 

 

CAPÍTULO XII 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Artigo 34. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, 

efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 

de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir 

entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e 

membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, 

na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo 

Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores 

118



Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais 

em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos 

da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. 

 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 35. Observado o disposto no Artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do 

reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial das ações, 

constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral de acionistas.  

 

Artigo 36. As disposições contidas no(s) (i) Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo do Artigo 

1º; (ii) Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo do Artigo 11; (iii) Parágrafo Segundo e Parágrafo 

Terceiro do Artigo 13; (iv) Parágrafo Segundo do Artigo 23; (v) Artigo 29; (vi) Artigo 30; 

(vii) Artigo 31; e (viii) Artigo 34, assim como a natureza de companhia aberta, somente terão 

eficácia a partir da data de disponibilização pública do Anúncio de Início de Distribuição da 

primeira oferta pública de distribuição de ações da Companhia. 

 

 

* * * 
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MÉTODO ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/ME 58.700.428/0001-27 

NIRE (em transformação) 
 

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

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias [=] do mês de [=] de 2020, às [=] horas, na sede social da 
Método Engenharia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1ª andar, Brooklin Novo, CEP 04.571-100.  
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos 
do artigo 15, §4º do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
 
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa, 
como Presidente, e Sr[a]. [=], como Secretário(a). 
 
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia 
para deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) autorização para realização de oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, 
escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) 
na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em 
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) (“Oferta”); (ii) a autorização para o 
aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, nos termos do seu Estatuto 
Social, mediante emissão de Ações no âmbito da Oferta prevista no item “(i)” acima, com a exclusão 
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia para a subscrição das novas ações a 
serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sendo que aos titulares de tais ações ordinárias, 
objeto da Oferta, serão conferidos os mesmos direitos e benefícios conferidos pela Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e pelo Estatuto 
Social, às demais ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) a autorização para a Diretoria 
da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta 
e à consecução do aumento do capital social da Companhia, nos termos do item “(ii)” acima, e 
ratificação dos atos já realizados.  
 
5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram 
aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 
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5.1. Realização da Oferta, observados os principais termos e condições da Oferta descritos 
abaixo: 
 

(a) Oferta (i) primária de, inicialmente, [=] Ações (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, 
inicialmente, [=] Ações de titularidade de Método Administração e Participações Ltda. 
(“Acionista Vendedor” e “Oferta Secundária”, respectivamente), a serem realizadas no 
Brasil; 

 
(b) A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em 

conformidade com a Instrução CVM 400 e demais normativos aplicáveis, e será 
coordenada pelas instituições financeiras contratadas para atuar na Oferta 
(“Coordenadores da Oferta”), com a participação de determinadas instituições 
consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto 
à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Instituições Consorciadas”, respectivamente), 
sendo que as Instituições Consorciadas participarão da Oferta para efetuar esforços de 
colocação das Ações exclusivamente junto aos investidores não institucionais; 

 
(c) Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da 

disponibilização do Anúncio de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar (conforme abaixo definido), poderá, a critério 
[da Companhia e do Acionista Vendedor], em comum acordo com os Coordenadores da 
Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas (sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [=] ([=]) ações ordinárias de 
emissão da Companhia, sendo: (i) até [=] novas ações ordinárias de emissão da 
Companhia; e (ii) até [=] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do 
Acionista Vendedor, na proporção indicada no Prospecto Preliminar da Oferta, nas 
mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações 
Adicionais”); 

 
(d) Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente 

ofertada, sem considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida de um lote 
suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de Ações inicialmente 
ofertadas, ou seja, em até [=] ([=]) ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo até 
[=] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, 
na proporção indicada no Prospecto Preliminar da Oferta, nas mesmas condições e no 
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), 
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conforme opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos 
termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para 
prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção 
de Ações do Lote Suplementar”); 

 
(e) A distribuição das Ações será feira por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, (i) 

uma oferta destinada aos Investidores Não Institucionais (“Oferta Não Institucional”); e 
(ii) uma oferta destinada a Investidores Institucionais (“Oferta Institucional”), observado 
o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no 
Regulamento do Novo Mercado;  

 
(f) O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções 

de investimento (“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; e 

 
(g) As demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem arquivados na 

CVM, bem como no Contrato de Distribuição e demais documentos e anúncios da Oferta 
aplicáveis.  

 
5.2. Será oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia o aumento 
do seu capital social, dentro do limite do capital autorizado, com emissão de novas ações ordinárias 
pela Companhia no âmbito da Oferta Primária, bem como a proporção entre a Oferta Primária e a 
Oferta Secundária. Aprovar que o aumento do capital social será feito com exclusão do direito de 
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações a serem emitidas pela 
Companhia no âmbito da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei 
das Sociedades por Ações e nos termos do artigo 7 do Estatuto Social da Companhia. 
 
5.3. Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a, desde 
já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à 
consecução do aumento do capital social da Companhia, dentro do seu limite de capital autorizado, 
mediante emissão de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, a serem ofertadas por meio 
da Oferta a ser realizada no Brasil e registrada junto à CVM, em conformidade com as disposições 
da Instrução CVM 400 e, para tanto, os Diretores da Companhia ficam investidos de plenos poderes 
para tomar e praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à consecução da Oferta, 
em especial, de poderes de representação da Companhia junto à CVM, ao Banco Central do Brasil, 
à B3 e à ANBIMA, podendo praticar quaisquer atos perante essas e outras entidades e/ou negociar 
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e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos 
que sejam relacionados à Oferta e reputados necessários ou convenientes para sua realização.  

 
5.4. Consignar que as novas ações ordinárias emitidas nos termos das deliberações acima farão 
jus ao recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio que forem declarados pela 
Companhia a partir da data da disponibilização do Anúncio de Início e a todos os demais direitos e 
benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia e, a partir de 
então, em igualdade de condições, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do Estatuto Social 
da Companhia e do Regulamento do Novo Mercado da B3. 

 
5.5. Aprovar eventual condução de atividades de estabilização do preço das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no âmbito da Oferta, conforme regulamentação aplicável. 

 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. Mesa: Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa – Presidente; e [=] – Secretário. 
Conselheiros presentes: [=].  

 
Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 
São Paulo, [=] de [=] de 2020. 

 
Mesa: 
 

 
______________________________ 

Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa 
Presidente 

______________________________ 
[=] 

Secretário 
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MÉTODO ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/ME 58.700.428/0001-27 

NIRE (em transformação) 
 

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

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias [=] do mês de [=] de 2020, às [=] horas, na sede social da 
Método Engenharia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1ª andar, Brooklin Novo, CEP 04.571-100.  
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos 
do artigo 15, §4º do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
 
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa, 
como Presidente, e Sr[a]. [=], como Secretário(a). 
 
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia 
para deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) fixação e justificativa do preço de emissão das 
ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus ou gravames (“Ações”), objeto de aprovação na Assembleia Geral da Companhia realizada em 
16 de outubro de 2020 e na Reunião do Conselho de Administração realizada em [=] de [=] de 2020, 
no valor nominal unitário de R$[=] ([=] reais), no âmbito da oferta pública de distribuição primária 
e secundária de Ações, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em 
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta”, respectivamente); 
(ii) aprovação do aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, mediante 
a emissão de [=] ([=]) novas ações ordinárias, correspondentes ao total de Ações a serem distribuídas 
no âmbito da oferta primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); 
(iii) aprovação do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A. (“Prospecto Definitivo”) e seus anexos, 
conforme registro concedido pela CVM; (iv) autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas 
as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à consecução do 
aumento do capital social da Companhia, dentro do seu limite de capital autorizado, bem como, 
observada a forma de representação da Companhia, praticar todos e quaisquer atos necessários ou 
convenientes à realização da Oferta; e (v) verificação da subscrição das Ações e a homologação do 
novo capital social da Companhia. 
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5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os 
conselheiros presentes aprovaram, [por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições], o que segue: 
 
5.1. Aprovar o preço de R$[=] ([=] reais) por Ação (“Preço por Ação”) fixado após a conclusão 
do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a 
investidores institucionais, no Brasil, pelas instituições intermediárias contratadas para atuar na 
Oferta (“Coordenadores da Oferta”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Distribuição e 
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A.” 
(“Contrato de Distribuição”), em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 
44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e nos termos do artigo 170, parágrafo 
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. A escolha do critério para determinação do Preço 
por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá diluição injustificada dos 
acionistas da Companhia e de que o preço de mercado das Ações foi aferido de acordo com a 
realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores 
institucionais apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta. 
 
5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, 
no montante de R$[=] ([=] milhões de reais), o qual passará de R$[=] ([=] reais) para R$[=] ([=] 
milhões), mediante a emissão de [=] ([=]) de ações ordinárias, objeto da oferta primária, com a 
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações 
emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172, 
inciso I da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia. 
 
5.3. Aprovar o Prospecto Definitivo e seus anexos, conforme registro concedido pela CVM. 
 
5.4. Em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a, desde 
já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização do aumento do 
capital social da Companhia, podendo praticar quaisquer atos perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão, a CVM, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - 
ANBIMA e outras entidades e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações, 
notificações, certificados, documentos ou instrumentos que sejam relacionados à Oferta e reputados 
necessários ou convenientes para a sua realização. 
 
5.5. Ato contínuo, verificar a subscrição de [=] ([=] milhões) de Ações no âmbito da Oferta e, 
consequentemente, homologar o novo capital social da Companhia, que passa a ser de R$[=] ([=] 
milhões), dividido em [=] ([=] milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem 
valor nominal. O Conselho de Administração deverá submeter, oportunamente, à Assembleia Geral 
da Companhia a proposta de alteração do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital social e 
o saldo do capital autorizado. As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens 
e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o direito de participar 
das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações 
ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a seus titulares o direito ao recebimento integral 
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de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados a partir da 
divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de 
Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A.”. 
 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. Mesa: Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa – Presidente; e [=] – Secretári[a/o]. 
Conselheiros presentes: [=]. 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

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

 
______________________________ 

Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa 
Presidente 

______________________________ 
[=] 

Secretári[a/o] 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 

MÉTODO ENGENHARIA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, São Paulo, 

na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º andar, CEP 04571-100, inscrita no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 58.700.428/0001-27, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), vem, no âmbito da oferta pública de 

distribuição primária e secundária de ações ordinárias de sua emissão, todas livres e desembaraçadas 

de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações 

ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de 

emissão da Companhia e de titularidade da Método Administração e Participações Ltda. (“MAP” ou 

“Acionista Vendedor”, e “Oferta Secundária”, respectivamente), a ser realizada na República 

Federativa do Brasil (“Brasil”), sob a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos 

e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador” 

ou “Corretora”, conforme o caso)e a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 

(“Genial” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), nos termos da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta”, respectivamente), apresentar a declaração de que trata o 

artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 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 setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação 

do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A. (“Prospecto Definitivo”); 

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

para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, 

de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da 

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 

Método Engenharia S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus 

respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência; 

(D) foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, os documentos que a 

Companhia e o Acionista Vendedor consideraram relevantes para a Oferta; 

(E) além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelo Coordenador 

Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor, 

os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado;  

(F) a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise do 

Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e 
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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, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a 

Oferta; e 

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram da 

elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 

incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, 

diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

A Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, 

incluindo seus respectivos anexos, 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) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 

eventuais ou periódicas Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que 

venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas divulgações, são 

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

Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e 

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

novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao 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. 

Os termos utilizados nesta declaração para fins do Artigo 56 da Instrução CVM 400 que não estiverem 

aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Preliminar. 

São Paulo, [·] de [·] de 2020. 

MÉTODO ENGENHARIA S.A. 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MÉTODO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º 
andar, CEP 04571-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.685.816/0001-37 (“MAP” ou “Acionista 
Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações 
ordinárias de emissão da MÉTODO ENGENHARIA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade 
de São Paulo, São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º andar, CEP 04571-100, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 58.700.428/0001-27, neste ato representada na forma de seu estatuto 
social (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), 
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta 
Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do 
Acionista Vendedor (“Oferta Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil 
(“Brasil”), sob a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador” ou 
“Corretora”, conforme o caso) e a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 
(“Genial” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta”, respectivamente), apresentar a declaração de 
que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 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 setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A. (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores 
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de 
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com 
relação ao Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A. (“Prospecto Preliminar”) e 
ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles 
incorporados por referência; 

(D) foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, os documentos que a 
Companhia e o Acionista Vendedor consideraram relevantes para a Oferta; 

(E) além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelo Coordenador 
Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista 
Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado;  

(F) a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram 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 
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assessores legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão 
fundamentada sobre a Oferta; e 

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram 
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto 
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por 
referência, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ele prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e/ou que integram 
o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de 
suas respectivas divulgações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, 
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

Os termos utilizados nesta declaração para fins do Artigo 56 da Instrução CVM 400 que não 
estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Preliminar. 

 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

MÉTODO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 

 

Nome: 
Cargo: 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 
instituição financeira com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04551-065 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 02.332.886/0011-78, neste ato representada 

nos termos de seu estatuto social (“Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador” ou “Corretora”, 

conforme o caso), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição 

primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão 

da MÉTODO ENGENHARIA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, São Paulo, 

na Praça Professor José Lannes, nº 40, 1º andar, CEP 04571-100, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 

58.700.428/0001-27, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), todas 

livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) 

primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações 

ordinárias de emissão da Companhia e da Método Administração e Participações Ltda. (“MAP” ou 

“Acionista Vendedor”, e “Oferta Secundária”, respectivamente), a ser realizada na República 

Federativa do Brasil (“Brasil”), sob a coordenação do Coordenador Líder e a Genial Investimentos 

Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Genial” em conjunto com o Coordenador Líder, 

“Coordenadores da Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

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

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

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 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 setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação 

do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

Ordinárias de Emissão da Método Engenharia S.A. (“Prospecto Definitivo”); 

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

para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, 

de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da 

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 

Método Engenharia S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus 

respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência; 

(D) foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, os documentos que a 

Companhia e o Acionista Vendedores consideraram relevantes para a Oferta; 

(E) além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelo Coordenador 

Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor, 

os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado;  

(F) a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise do 

Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e 
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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, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a 

Oferta; e 

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram da 

elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 

incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, 

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 

pelo Acionista Vendedor no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus 

respectivos anexos e documentos a ele incorporados por referência, nas datas de suas 

respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 

investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações 

fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou 

periódicas constantes 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 divulgações, são 

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

Oferta; 

(ii) 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 ao 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; 

e 

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

Os termos utilizados nesta declaração para fins do Artigo 56 da Instrução CVM 400 que não estiverem 

aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Preliminar. 

São Paulo, [·] de [·] de 2020. 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 
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Relatório da Administração 

 

Método Engenharia S/A 

A Método Engenharia S/A. comemorou em 2020, 47 anos de atuação. Em constante evolução, a 
Companhia fornece soluções integradas de Engenharia, Construção, Montagem Eletromecânica e 
Manutenção em empreendimentos complexos. Atende seus clientes através das Unidades de Negócio 
de Construção e Montagem Eletromecânica Industrial, Construção Civil, e FAST, prestando serviços 
em diversas partes do território nacional. 
 

Destaques Operacionais 

Apesar da instabilidade no mercado financeiro, combinado com a continuidade do processo de 
recuperação da atividade econômica no país, em 2018, a Método contratou diversos projetos como a 
UPGN - Unidade de Processamento de Gás Natural – do COMPERJ, localizada na cidade de 
Itaboraí/RJ, a reforma e ampliação do Aeroporto de Fortaleza para a alemã Fraport (Frankfurt Airport 
Services), além da renovação do Contrato com o Banco Bradesco, para gestão de parte de sua rede 
por mais 5 anos. 

No ano seguinte, em 2019, a Companhia continuou a contratação de novos projetos, como a fabricação 
e montagem de módulos para interligação dos fornos da planta de Mauá da Braskem, a planta de 
purificação e liquefação de gás no Campo de Azulão (AM) para a Eneva em regime EPC, o primeiro 
projeto de descomissionamento de plataformas da Petrobras e um acordo estratégico com a Comgás 
para trabalhar no processo de expansão daquela companhia.  

Já no ano de 2020 fechamos a execução do terminal logístico da Hidrovias do Brasil em Santos, 
conquistamos novamente o contrato de manutenção de rotina do campo de Urucu da Petrobras no 
Amazonas, celebramos um contrato de diversas projetos de construção e montagem da unidade de 
Camaçari da Braskem, ampliamos nosso contrato junto à Comgás para a expansão de sua rede em 
todo o Vale do Paraíba, região no interior do Estado de São Paulo, além de conquistarmos um novo 
contrato com o Banco Santander para gerenciamento de sua rede de agências em todo o território 
nacional, exceto Sao Paulo. 

Os referidos contratos estão alinhados com a meta do Planejamento Estratégico da Companhia de 
diversificação da carteira de clientes, além da relação com clientes importantes.  

A Companhia fez uso intensivo de soluções digitais em projetos e obteve, em 2018 e 2019, o prêmio 
de “Excelência BIM Sinduscon SP”. Esse prêmio reconhece a Método como a empresa de engenharia 
que melhor aplicou tecnologia baseado em plataforma BIM, na gestão de seus projetos e obras. No 
caso de 2019, recebeu o prêmio pela implantação de um sistema de gestão integrada de facilities no 
Aeroporto Internacional de Fortaleza. Em 2018, já havia sido premiada pela aplicação do BIM na obra 
no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Stihl em São Leopoldo/RS. 
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Simultaneamente, utilizamos RPA – robôs, câmeras 360° para levantamentos técnicos e 
acompanhamento de obras e gestão da informação no canteiro de obras via QR Code para melhorar 
nossa eficiência operacional. 

Na construção do futuro da Método, que depende de capital humano e da qualidade de seu acervo 
técnico, uma de nossas tarefas relevantes é a identificação de jovens talentos, proporcionando 
ambiente de aprendizagem e preparando-os para serem os futuros executivos, alavancando seu 
potencial.  

No âmbito de Recrutamento e Seleção é utilizado uma plataforma tecnológica, que traz a redução de 
tempo de contratação. 

Ainda no ano de 2019, a Método teve a honra de estar entre as 3 melhores empresas no Brasil na 
gestão de pessoas, entre 1.501 e 3.000 funcionários, segundo o Valor Carreira, prêmio organizado pelo 
Jornal Valor Econômico. A premiação reconheceu as organizações que receberam as melhores 
avaliações do país nos quesitos: cultura de integridade, agilidade organizacional, liderança 
responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras atrativas, indivíduos 
prósperos e engajamento. A avaliação foi realizada pela Mercer Consultoria, que fez entrevistas 
anônimas com os colaboradores durante 5 meses. A Método foi a única empresa do setor de 
Engenharia e Construção a figurar no ranking. 

Em 2019 tivemos as manutenção de nossa certificação pela empresa ABS Quality Evaluations Inc., no 
Sistema de Gestão Integrado que aborda Qualidade (ISO 9001:2015), Meio Ambiente (ISO 
14001:2015) e Saúde e Segurança Ocupacional (OSHAS 18001:2007), abrangendo não só processos 
corporativos, mas também serviços de engenharia, execução de obras, elaboração e gestão de 
projetos, manutenção e montagem industrial. A Empresa mantém o Código de Conduta Ética (iniciativa 
formalizada desde 2002) e o atendimento através do portal www.canalconfidencialmetodo.com.br ou o 
telefone 0800-761-6141, ambos operados por terceiros. 

Destaques Financeiros 

Desde o ano de 2017, a Companhia vem apresentando evolução em sua receita, obtendo em 2020 até 
o 3º trimestre de 2020, um montante de R$ 979.365 o que representa um CAGR de 42,3 %, conforme 
gráfico abaixo.  
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Com os esforços de vendas, a Método fechou o 3º trimestre de 2020 com um Backlog de mais de 30 
contratos que somam um saldo de R$ 1,370 Bi  

 

Projetos em andamento 

Industrial:  Desde o ano de 2018 foram iniciados 14 novos contratos, gerando o referido backlog. Entre 
os principais projetos em execução, destacam-se a Unidade de Processamento de Gás Natural do 
COMPERJ (UPGN – Itaboraí/RJ), em sociedade com a chinesa Shandong Kerui; no mercado privado 
a fabricação e montagem de módulos para interligação de fornos para Braskem, a  planta de liquefação 
de gás para Eneva no campo de Azulão, o terminal logístico da Hidrovias do Brasil em Santos e, mais 
recentemente, o contrato de diversos projetos de construção e montagem da unidade de Camaçari da 
Braskem. Houve ainda novas contratações com a Petrobras em construção e montagem, manutenções 
de rotina e manutenções de parada em refinarias. 

Construção Civil:   

Em 2020 foram finalizados a reforma e ampliação do Aeroporto de Fortaleza para a alemã Fraport 
(Frankfurt Airport Services) e o empreendimento Hipercenter Trimais (um complexo de 120.000 m² 
composto por Hipermercado, Shopping Center, Deck Parking e um Centro Comercial do grupo 
Bergamais), ambos em parceria com a Construtora Passarelli. No segmento de Hospitais, entregamos 
o Hospital Totalcor para UHG e executamos a primeira fase do Hospital Sino-Brasileiro, da Rede Dor, 
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em Osasco-SP. No Rio de Janeiro, seguimos com apoio à Autonomy Investimentos na estruturação do 
Projeto Moinho Fluminense, um complexo multiuso em desenvolvimento na região do Porto Novo. 

Fast:  

Em sua carteira, a unidade conta com clientes como Bradesco, Fundação Bradesco, Comgás, Mc 
Donald’s, Novamed, Itaú, Santander, BSP Empreendimentos, GPA, Rede D’Or, Hapvida, Via Varejo, 
Samsung e Creditas. Só no ano de 2019 foram realizados 582 levantamentos, 2008 projetos, 192 
licenças, 1539 obras e 1089 avaliações de imóveis. No ano de 2019 firmamos junto à Comgás um 
acordo estratégico para transformação do processo de expansão desta companhia, executando a 
construção de redes de gás, ramais e ligações internas no Bairro Urbanova em São José dos 
Campos/SP. Agora em 2020,  esse contrato foi expandido para toda a região do Vale do Paraíba, dentro 
de um formato de contratação EPC.  Além disso, em 2020 expandimos nossa atuação dentro do 
Contrato junto ao Banco Bradesco, como responsáveis por cerca de 60% de todo o território nacional. 
Conquistamos ainda o Contrato para Gerenciamento de obras, projetos e licenças da rede de Agências 
junto ao Banco Santander em todo o território nacional, exceto São Paulo. 

Com base nas ações tomadas e momento atual da empresa, nossa carteira atual de contratos a 
empresa se considera apta a seguir conquistando novos contratos.  

Relacionamento com Auditores Independentes 

Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a política de atuação da Companhia e 
suas controladas na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos seus auditores 
independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos 
que preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve 
auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente, e (c) o 
auditor não deve promover os interesses de seu cliente.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a RSM Brasil Auditores Independentes 
S.S. prestou outros serviços, além dos serviços de auditoria, relacionados a serviços previamente 
acordados em conexão com a oferta pública inicial de ações da Companhia, pelo período de 31/12/2017 
a 31/12/2019, cuja remuneração correspondeu ao montante de R$ 300.000. Nossa avaliação indicou 
que os referidos serviços não impactaram a independência e objetividade necessárias ao desempenho 
dos serviços de auditoria externa, uma vez que foram observados os princípios mencionados no 
parágrafo acima.  
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dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017. 
 

São Paulo, 20 de outubro de 2020. 
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Método Engenharia S/A 

A Companhia atua há mais de 47 anos no segmento de engenharia, montagem eletromecânica 
industrial e construção civil, e trabalha para suprir a demanda futura de infraestrutura no Brasil. 
Ao longo de sua história, a Companhia conduz seus negócios sem qualquer envolvimento nos 
escândalos de corrupção denunciados no âmbito da “Operação Lava-Jato” ou qualquer outra 
investigação do gênero. 

Atendemos nossos clientes através das Unidades de Negócio de Construção e Montagem 
Eletromecânica Industrial, Construção Civil, e FAST, prestando serviços em diversas partes do 
território nacional, organizados da seguinte maneira: 
 

 Industrial: Executamos serviços de EPC, Construção, Montagens Eletromecânicas, 
Manutenção Industrial e Paradas Técnicas onde realiza diretamente prestação de 
serviços, com presença nos setores de óleo e gás, petroquímicos, logístico, metais e 
mineração; e 

 Construção civil: Tem como objetivo o desenvolvimento e a gestão de projetos e serviços 
de engenharia e construção; 

 Fast: tem como foco a gestão de projetos e obras para clientes de diversos segmentos, 
cujas principais características são: dispersão geográfica, padronização, volume e 
simultaneidade de diversas ações. 

 
 
No terceiro trimestre de 2020, a Companhia apresentou a seguinte demonstração dos resultados: 
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Destacam-se:  
 
Receita Líquida 
 
Apresentamos crescimento de receita líquida, apurando um montante no período de nove meses 
de R$ 480.812 mil, aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.  
 
Lucro Bruto: 
 
Realizamos um lucro líquido na operação de R$ 10.770 mil, o que representa uma redução de 
72% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os principais impactos se referem a: 
 

 Pandemia mundial do COVID-19, que causou restrições a diversos serviços, 
principalmente no segundo trimestre de 2020, levando a alguns projetos serem 
postergados; 

 Desmobilizações devido a finalização de dois contratos de manutenção de rotina, onde 
custos como multa de FGTS e aviso prévio são contabilizados no momento da rescisão 
dos colaboradores, conforme regras contábeis vigentes e acabam causando um impacto 
negativo no último mês do contrato. Vale ressaltar que esses dois contratos foram 
rentáveis ao longo de sua vigência; 

 Greve no sindicato dos trabalhadores de um de nossos clientes 
 
Despesas Administrativas: 
 
Houve um equilíbrio das despesas administrativas durante o período de nove meses de 2020, 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Nestes primeiros 9 meses de 2020 realizamos 
despesas de R$ 28.664mil. 
 
Resultado de Equivalência Patrimonial: 
 
Apresemos um resultado positivo no montante de R$ 39.875 mil, na maior parte oriundo do 
investimento na KM Construção e Montagem, que está executando um contrato de EPC no setor 
de Óleo e Gás para a Petrobrás no Comperj. 
 
Perspectivas da Companhia: 
 
No terceiro trimestre de 2020 a Companhia continuou a conduzir seus negócios com a 
contratação de novos projetos, com a conquista de novos contratos como: 

 Construção de redes de gás, ramais e ligações internas para a Comgás na região do 
Vale do Paraíba, no estado de São Paulo; 

 Gerenciamento de obras, projetos e licenças da rede de agências do Banco Santander 
em todo o território nacional, exceto São Paulo; 

 Contratos de prestação de serviços de manutenção corretiva (Paradas Técnica) nas 
unidades de Camaçari da Braskem 

Neste ano de 2020, houve impacto pela pandemia causada pela COVID-19, que vem afetando 
as atividades da empresa e de seus clientes. 

Esses contratos privados estão alinhados com a meta da Companhia de diversificação da 
carteira de clientes, além da continuidade de serviços a clientes tradicionais como Bradesco e 
Petrobras. 

No dia a dia de nossas operações, continuaremos a investir em recursos humanos e tecnologias 
na busca de eficiência em nossos trabalhos.  
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International Financial Reporting 
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Cash Sweep 
  

Cash Sweep

CASH SWEEP 

cross default cross acceleration

covenants
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lockdown

circuit-breaker
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cybersegurança

A Companhia encontra-se em fase cumprimento de seu Plano de Recuperação Extrajudicial, 
não sendo possível assegurar que todas as obrigações previstas no plano serão cumpridas 
de maneira satisfatória, o que pode afetar adversamente sua reputação, seus negócios e/ou 
seus resultados
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A Companhia possui dívidas inadimplidas e dívidas a vencer no curto prazo, de tal modo que 
tais inadimplementos podem afetar adversamente seus negócios ou sua condição financeira. 

 
A Companhia enfrenta riscos relacionados aos requisitos de desempenho do projeto e 
cronogramas de conclusão, o que pode afetar adversamente seus negócios ou sua condição 
financeira. 

A falha da Companhia em recuperar adequadamente as reivindicações contra os proprietários 
dos projetos para os quais é contratada pode ter um efeito material adverso em sua liquidez 
ou na sua condição financeira.  

e.g.

e.g.
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Parte significativa dos serviços da Companhia é contratada com preço fixo, o que implica em 
determinados riscos, incluindo custos excessivos e inflação dos custos operacionais.  

Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem causar 
efeitos adversos para a Companhia. 
 

A Companhia poderá incorrer em custos não previstos, falha de qualidade da execução dos 
serviços e em atrasos para a conclusão de projetos, o que poderá prejudicar sua reputação e 
resultar na imposição de indenizações e custos não planejados para sua correção, diminuindo 
sua rentabilidade e sua disponibilidade de recursos.  
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Caso as parcerias da Companhia não sejam bem-sucedidas ou caso a Companhia não 
consiga manter um bom relacionamento com os seus sócios ou parceiros, seus negócios, 
resultado operacional, financeiro, fluxo de caixa e operações podem ser afetados 
negativamente.  
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A Companhia pode não conseguir executar sua estratégia de negócios e não ser capaz de 
manter ou aumentar o seu crescimento, o que poderá afetá-la adversamente.

A captação de recursos adicionais pela Companhia por meio de emissão de ações ou outros 
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, poderá diluir a participação 
acionária dos investidores na Companhia ou não ser economicamente satisfatória. 
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Um mercado de negociação ativo e líquido para as ações da Companhia poderá não se 
desenvolver, limitando a capacidade de seus acionistas venderem as ações pelo preço e no 
momento desejados. 

 
A Companhia é suscetível a riscos operacionais que podem afetar adversamente seus 
negócios ou sua condição financeira.  

 
A Companhia enfrenta competição significativa em todas as suas áreas de atuação, o que 
pode afetar seus resultados operacionais.  
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Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber dividendos 
ou juros sobre o capital próprio. 

 
Algumas das atividades da Companhia consistem em prover soluções customizadas e 
atender às demandas de diversos setores industriais da economia, inclusive óleo e gás, 
petroquímica, siderurgia, papel e celulose e química. Consequentemente, a Companhia e suas 
operações e resultados estão sujeitas a riscos semelhantes aos enfrentados pelas empresas 
que atuam nesses e em outros setores, podendo causar em efeito material adverso nas 
operações e resultados da Companhia.  
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A Companhia está sujeita ao cumprimento de obrigações específicas nos contratos 
financeiros, bem como a limitações na capacidade de contrair dívidas adicionais, de modo 
que qualquer inadimplemento dos termos de tais contratos poderá eventualmente resultar no 
vencimento antecipado das dívidas contraídas e/ou resultar no inadimplemento ou 
vencimento antecipado cruzado de outros contratos financeiros e/ou na excussão das 
garantias. 

cross default cross acceleration

waiver

covenants

 
 
A forte demanda por mão de obra, especialmente por trabalhadores qualificados, pode 
dificultar a contratação dos profissionais necessários à ampliação das atividades da 
Companhia. 
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A Companhia pode não conseguir renovar suas linhas de crédito atuais ou ter acesso a novos 
financiamentos a termos atrativos, o que pode causar um efeito relevante e adverso nos seus 
negócios. 

 
20-A perda de membros da alta administração da Companhia, ou a sua incapacidade de atrair 
e manter pessoas para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre os negócios da 
Companhia. 
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A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas 
substanciais, o que pode afetar adversamente seus negócios ou sua condição financeira.  

D&O
E&O

O ciclo de prestação de serviços leva a Companhia a aplicar recursos financeiros e técnicos 
antes mesmo de sua contratação, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre as 
operações e condição financeira da Companhia. 
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A Companhia poderá não ser capaz de detectar comportamentos contrários à legislação e 
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar 
impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados 
operacionais, sua reputação e sobre a cotação de suas ações ordinárias.  

compliance 

 compliance
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Os requisitos a serem observados pela Companhia após sua abertura de capital exigem a 
aplicação de recursos significativos e atenção da administração.  

 

worms e softwares bugs
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A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados, e pode ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de 
sanções. 
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A Companhia está sujeita a riscos associados à incapacidade ou falha na proteção de seus 
ativos de propriedade intelectual, ou ainda, de não violar os direitos de propriedade intelectual 
de terceiros, o que pode ter um impacto negativo nos resultados operacionais da Companhia. 
 

know-how
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Os interesses do acionista controlador da Companhia poderão ser conflitantes com os 
interesses dos demais acionistas. 

A Companhia pode enfrentar potencial conflito de interesses envolvendo transações com 
partes relacionadas. 

Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de empreendimentos e reduzir 
os lucros da Companhia.  

542



 
Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços pelos prestadores de serviços 
contratados pela Companhia podem ter um efeito adverso em sua imagem e em seus negócios 
e sujeitá-la à imposição de responsabilidade civil.

A utilização de mão de obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de natureza 
trabalhista e previdenciária.  

543



A falha da Companhia em recuperar adequadamente as reivindicações contra alguns dos seus 
fornecedores pode ter um efeito material adverso em sua liquidez ou na sua condição 
financeira. 

 
A recessão global ocasionada pela pandemia da COVID-19 pode implicar em uma diminuição 
no nível de investimentos dos clientes da Companhia, o que pode afetá-la de maneira adversa 
e relevante. 

commodities,

A Companhia conta com alguns clientes que contribuem com parte significativa de sua receita 
operacional líquida.
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A Petrobras celebra normalmente seus contratos por meio de licitações públicas rigorosas.  

Caso a capacidade de pagamento dos clientes da Companhia se deteriore, a Companhia 
poderá não receber pagamentos por eles devidos. 

545



O negócio da Companhia, os resultados das suas operações e o valor das ações de sua 
emissão podem ser afetados negativamente por condições da economia, do mercado de 
engenharia, construção, industrial e de outros fatores. 

 
A demanda por serviços da Companhia está relacionada ao crescimento dos setores de 
engenharia, construção e infraestrutura. 
 

Reduções nos gastos governamentais e nos gastos de capital dos clientes da Companhia 
podem afetá-la de maneira adversa e relevante. 
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A Companhia está exposta a riscos associados à construção e manutenção de 
empreendimentos que podem causar um efeito material adverso na condição financeira e nos 
resultados operacionais da Companhia.  

A Companhia atua em um segmento que envolve riscos para seus empregados e para os 
empregados de terceiros, inclusive risco de vida.
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Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária da 
Companhia, e, consequentemente, impactar adversamente os seus resultados operacionais. 

 
O cancelamento e a não renovação de licenças, outorgas, autorizações ou alvarás pode 
impactar os negócios da Companhia

 

548



A Companhia está sujeita às leis, regulamentos, normas técnicas e requisitos de segurança 
no desenvolvimento de suas atividades, o que pode vir a impactar de forma adversa seu setor 
de atuação e suas operações ou aumentar seus custos. 

e.g

e.g

e.g

A adoção de novas práticas contábeis poderá afetar negativamente o resultado da 
Companhia.  

A Companhia poderá figurar como responsável solidária pelos danos ambientais causados 
por seus fornecedores e parceiros/sócios, o que poderá afetar os resultados e a imagem da 
Companhia. 

549



Incêndios, chuvas fortes ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as 
instalações e a estrutura de custos da Companhia, o que pode causar um efeito material 
adverso em suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.  

A construção de empreendimentos pode expor a Companhia e suas subsidiárias a riscos 
ambientais que poderiam afetar adversamente a Companhia. 
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A atividade de construção de empreendimentos pode expor a Companhia a riscos ambientais 
que podem afetá-la adversamente.  

551



Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência de medidas 
regulatórias adicionais, que podem resultar em um aumento de custos para cumprimento 
destas regulações. 

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior volatilidade no 
mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e 
qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente as operações da Companhia, 
seus negócios e o resultado de suas operações. 

A instabilidade política e econômica pode afetar adversamente os negócios, resultados 
operacionais e o preço das ações da Companhia. 
 

552



O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, poderá vir 
a causar efeito adverso relevante nas atividades e no preço de mercado de dos valores 
mobiliários da Companhia.  

Os esforços do Governo Federal para conter a inflação podem desacelerar a economia 
brasileira, o que pode afetar adversamente a Companhia. 

553



leasing

A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e 
sobre a Companhia. 
 

Condições econômicas e políticas no Brasil, bem como a percepção dessas condições no 
mercado internacional, poderão afetar adversamente a Companhia.  
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Standard & Poor’s Moody’s Fitch Ratings
Standard & Poor’s

Standard & Poor's

Standard & Poor’s

Standard 
& Poor’s 

Standard & Poor's

Moody´s

Moody’s

Moody’s

Fitch

Fitch

déficit
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O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países ou regiões podem afetar 
adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e o preço de mercado dos 
valores mobiliários brasileiros, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia. 

556



O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem 
causar um efeito adverso relevante nas atividades da Companhia.  

As condições políticas e econômicas do Brasil e a percepção do mercado internacional das 
referidas condições podem afetar de forma adversa os negócios da Companhia e o acesso 
aos mercados de capitais, bem como os resultados das suas operações e sua condição 
financeira.  
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Risco de crédito e contas a receber. 
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Risco de flutuações na taxa de câmbio.  

hedge

Risco de liquidez.  
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(R$ Mil) 

Risco de taxa de juros.
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•

•

•

•
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Risco relativo à inflação.  
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Panorama Geral referente ao Contencioso da Companhia e de suas coligadas:
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Processos Trabalhistas Relevantes

564



565



566



567



(iii) Processos Tributários Relevantes 
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570



571



572



573



574



575



576



577



578



579



580
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Processos Cíveis Relevantes
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583



584



585



586



587



588



skids

589



590



591



592



593



594



595



596



•

•

Riscos de Mercado:

commodities

Riscos de Crédito:
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Riscos de Liquidez:

• Compliance

•

marketing

•

Compliance

Compliance

Compliance

598



Compliance

Compliance
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Riscos de Mercado
commodities

Riscos de Crédito

Riscos de Liquidez

hedge

hedge
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hedge

compliance

(hedge

hedge
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Área(s) de Controles Internos, Riscos e Compliance 

compliance

Conselho de Administração 

Diretoria 

compliance

Comitê de Auditoria 

compliance
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603



International Financial Reporting Standards International Accounting Standards 
Board 

Compliance

Compliance compliance

Compliance

604



Divulgação das transações com partes relacionadas 

Controles Internos como um Instrumento de Governança Corporativa 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Cosco)

Divulgação das transações com partes relacionadas 
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Controles Internos como um Instrumento de Governança Corporativa 

606



compliance

compliance. 

•

•

607



•

•

•
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•

e-learning

•

•

website 

online
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•

•

•

•

due diligence

610



611



612



613



fast engineering

614



P&D

joint-venture

Built to Suit Sales & Lease Back

shopping centers

615



616



617



618



rankings

Operação Lava-Jato”. 
Ética nos Negócios

Operação Lava-Jato

Guia Maiores 
e Melhores

rankings

know-how
track record

Engineering, 
Procurement and Construction

fast 
engineering BPO (“Fast”)

619



shopping centers

expertise

“Operação Lava-Jato”

shopping centers
Fast 

620



Building Information Modelling Lean Construction Lean

621



 
A Companhia se destaca por ser capaz de oferecer serviços integrados e customizados aos 
clientes, bem como soluções integradas em engenharia, construção, montagem e 
manutenção, com foco em projetos complexos.  
 

earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

622



•

•

•

Fast

Liderança em serviços de engenharia industrial no Brasil, com ampla abrangência geográfica 
e qualidade comprovada por prêmios e certificações.  

rankings market share

A Companhia acredita ter uma posição estratégica no segmento de construção brasileiro 
oferecendo soluções integradas e inovadoras de engenharia para uma base de clientes fiel de 
alta qualidade.  
 

shopping centers

623



Os mercados de atuação da Companhia apresentam alto potencial de crescimento e dinâmica 
favorável. 
 

(*) Estimativa do BNDES de tamanho potencial de mercado endereçável nos principais segmentos de atuação da 
Companhia, em R$ bilhões. 

“Operação 
Lava-Jato”

624



Atuação com base em sólidos princípios de ética e integridade e fluxo de caixa independente 
da iniciativa pública.  
 

“Operação Lava-Jato” 
 

compliance

Operação-Lava Jato

Ética nos Negócios

Capacidade de oferecer, em tempo hábil, soluções inovadoras em engenharia, construção, 
montagem e manutenção de qualidade.  

625



Forte compromisso com a responsabilidade socioambiental.  

compliance
United States Green Building Council

Green Building Council Brasil

United States Green Building Council

Conhecimento do mercado, versatilidade e know-how para operar com diferentes projetos, 
oferecendo a mesma qualidade.  

know-how 

Modelo de negócio sólido e eficaz, com alta visibilidade de receita. 
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ABS Quality Evaluations
Occupational Health and Safety Assessment Series

intranet

backlog
pipeline  

Capacidade dos administradores e sólida cultura corporativa. 

627



628



Busca incessante por eficiência e produtividade voltadas para a excelência operacional. 

Lean

facilities

Lean

Lean, 

Avaliar oportunidades de parcerias estratégicas complementares no segmento de atuação da 
Companhia.

P&D

Built to Suit Sales & Leaseback

 EPC
“Operação Lava-Jato”

629



Aumento do portfólio de clientes e obras em segmentos de mercado que a Companhia já atua 
e que possuem significativo potencial de crescimento.  

player

Aumento no portfólio de serviços organicamente e via M&A, buscando oportunidades de 
investimento e aquisições estratégicas.  

expertise

built to suit

Ser uma empresa ainda mais reconhecida por práticas sustentáveis e sociais.

green building

630



631



632



Características do processo de produção

fast (engineering BPO)
expertise

start-up

Engineering, Procurement, Construction

fast engineering

P&D Airport
Built to 

Suit Sales & Lease Back
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b. Características do processo de distribuição 

c. Características dos mercados de atuação 
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The Global Competitiveness Report 
2019 Global 
Competitiveness Index

DataBank The Global Competitiveness Report 2019

 

637



 
Fonte: ANP, 2020. 
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Fonte: ANP, 2020. 
Nota: Inclui Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Fonte: ANP, 2020. 

16%

13%

12%

5%

3%

50%

100%

Fonte: ANP, 2020. 
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22%

17%

6%

1%

54%

100%
Fonte: ANP, 2020. 

royalties,

Fonte: ANP, 2020. 
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Fonte: EPE, 2020.

business as usual

Nota: (1) Valor estimado pela EPE utilizando o sistema SAGAS (Sistema de Avaliação de custos de gasodutos de 
transporte). 
(2) Valores estimados com base em custos de terminais do mundo em dez/17. 
(3)  Valores estimados utilizando o sistema de avaliação de custos de UPGNs – SAUP. 
(*) Valores caso a demanda de ponta for atendida por UTEs a gas natural de ciclo aberto. Para mais informações ver: Plano 
Decenal de Expansão de Energia 2029 - Gás Natural . 
Fonte: EPE, 2020. 
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100%
Fonte: EPE, 2020.

Fonte: EPE, 2020. 
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Fonte: EPE, 2020. 

Fonte: EPE, 2020. 
Nota: (1) Hidráulica, (2) Usina Termelétrica 
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Fonte: EPE, 2020.

Fonte: EPE, 2020.
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Fonte: ABEEólica, 2020.

0,1% 17%
12,4% -2%
85,4% 19%
2,1% 57%

100% 17,0%
Fonte: ABEEólica, 2020. 

Fonte: ABEEólica, 2020. 
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2,5%
Fonte: MME, 2020.

Fonte: ANEEL  

19,6%
13,0%
2,1%
4,5%
77,6%
74,6%
1,6%
1,4%
2,8%
2,7%
0,1%

100%
Nota: (1) Inclui estimativas de investimentos em usinas já concedidas e autorizadas, como as usinas com contratos 
assinados nos leilões de energia nova 
(2) Inclui instalações já licitadas que entrarão em operação no período decenal 
Fonte: EPE, 2020  
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Fonte: ANEEL, 2020
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650 1.400 1.100 556 152 93 141 

257 403 520 256 57,8 94,7 61 

82 134 185,1 80,7 13,6 22,7 14,2 

70 91,3 102,4 79 23,5 34 23,5 

13 13 13 13 13 13 13 

58 85 122 60,5 10 19,9 11 
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 compliance

commodities
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e.g

e.g

e.g

•

•

•

•
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•
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•

•
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Licenças e Autorizações Ambientais 
 

657



 

per se

658



Áreas de Preservação Permanente 
 

 

Supressão de Vegetação 

Patrimônio Histórico e Arqueológico 
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Resíduos Sólidos 
 

660



Áreas Contaminadas 
 

661



Uso de Recursos Hídricos 

Cadastro Técnico Federal 
 

Produtos Controlados 

662



Responsabilidade Ambiental 
 

Responsabilidade Administrativa 
 

 
Responsabilidade Civil 
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Responsabilidade Criminal 
 

Regulamentação de Proteção de Dados Pessoais no Brasil  
 

•

•

•
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•

online
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666



Marcas

667



Nomes de Domínio 
 

Domain Name System

 
Softwares licenciados 
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670



Know-how
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International 
Financial Reporting Standards 

impairment

687



Visão geral

688



Dívida.

Disponibilidade de caixa. 

Indicadores Financeiros. 

(R$ mil)

(R$ mil) 

689



(R$ mil) (R$ mil) (R$ mil) (R$ mil)

690



(R$ 
mil) 

(R$ 
mil) 

(R$ 
mil) 

(R$ 
mil) 
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(R$ Mil)

•

•

•

•

• Loan Agreement

•

• Loan Facility Agreement
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•

•

• Cash Sweep”,

• set up

•

• cross-default
•
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DISCUSSÃO DAS PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA O 
PERÍODO DE NOVE MESES ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E O MESMO 
PERÍODO DE NOVE MESES ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 

(em R$ mil) 

Lucro Bruto: 
 
Receita líquida de prestação de serviços

694



Custos dos Serviços Prestados 
 

Despesas administrativas 
 

Resultado de Equivalência Patrimonial 
 

Resultado Financeiro Líquido 
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DISCUSSÃO DAS PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA O 
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E O EXERCÍCIO SOCIAL 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(em R$ mil)

 
Receita líquida de prestação de serviços

Custos dos serviços prestados 
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Despesas administrativas 
 

Resultado de Equivalência Patrimonial 
 

Resultado Financeiro Líquido 
 

697



 
DISCUSSÃO DAS PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA O 
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E O EXERCÍCIO SOCIAL 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(em R$ mil)

Receita líquida de prestação de serviços

Custos dos serviços prestados 

Despesas administrativas 
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Outras receitas/despesas operacionais 
 

Resultado Financeiro Líquido 
 

COMPARAÇÃO ENTRE AS POSIÇÕES NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 
2020 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(em R$ mil)  
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Caixa e equivalentes de caixa 

Outros créditos 

Ativo fiscal diferido 

Aplicações financeiras 

Partes relacionadas 

Investimentos 

Empréstimos e financiamentos e Fornecedores 

701



Obrigações trabalhistas 

COMPARAÇÃO ENTRE AS POSIÇÕES NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2019 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

(em R$ mil)  
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Caixa e equivalentes de caixa 

Contas a receber de clientes e Serviços executados a faturar 

Tributos a recuperar 
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Aplicações financeiras 

Impostos diferidos 

Investimentos 

Empréstimos e financiamento 

Fornecedores (passivo circulante e não circulante) 
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Obrigações trabalhistas 

Obrigações tributárias (passivo circulante e não circulante) 
 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS POSIÇÕES NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2018 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

(em R$ mil)  
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Caixa e equivalentes de caixa 

Contas a receber de clientes e Serviços executados a faturar 
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Aplicações financeiras 

Contas a receber de órgãos públicos 

 

Investimentos 

Empréstimos e financiamento (passivo circulante e não circulante) 

Fornecedores (passivo circulante e não circulante) 

Obrigações tributárias (passivo circulante e não circulante) 
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COMPARAÇÃO ENTRE O PERÍODO ACUMULADO ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 
2020 E O PERÍODO ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 
 

(em R$ mil)  
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COMPARAÇÃO ENTRE O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 
O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(em R$ mil)  
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COMPARAÇÃO ENTRE O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 
O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

(em R$ mil)  
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Engineering, Procurement and Construction

fast engineering BPO
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hedge
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International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB)
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impairment
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home office
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websites
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e-mail

joint 
ventures
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joint 
ventures

comercial papers
bonds notes
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websites
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Diretor Presidente 

Diretor Financeiro 
 

 
 
Diretor de Relações com Investidores 
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expertise 
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stock options
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compliance
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accountability

accountability
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e-learning
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stakeholders
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stakeholders
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Turnover 

turnover
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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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websites
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Adiantamento de Despesas 
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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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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:

826



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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