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

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.

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

CFL INC PARS.A.
CNPJ/ME nº 08.117.803/0001-32
NIRE: 43300065006
Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.825, conj. 1008
Chácara das Pedras – CEP 91330-001
[•] Ações Ordinárias
Valor total da Oferta: R$[•]
Código ISIN das Ações: “[•]”
Código de negociação das Ações na B3: “CFLP3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto,
ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A CFL INC PAR S.A., (“Companhia”), e o acionista vendedor identificado na seção “Informações sobre a Oferta – Identificação do Acionista Vendedor, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 45 deste Prospecto
(“Acionista Vendedor”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou ”Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e a XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o BTG Pactual e com o Santander, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de[, inicialmente,]
[•] novas Ações[, sem considerar as Ações Adicionais (conforme definido neste Prospecto) e as Ações Suplementares (conforme definido neste Prospecto) (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de, até, [•] Ações de titularidade do
Acionista Vendedor (“Oferta Secundária”), sendo certo que as Ações objeto da Oferta Secundária, se for o caso, serão colocadas como Ações Adicionais ou como Ações Suplementares, neste último caso por meio do exercício da Opção de
Ações Suplementares (conforme definido neste Prospecto) (“Oferta”).
A Oferta consistirá da Oferta Primária e da Oferta Secundária, e será realizada 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”), com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), com o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”, “Novo Mercado” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação
dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes
da Oferta”), credenciadas junto à B3 e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto Preliminar).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Santander Investment Securities Inc. e pela XP Investment US, LLC
(em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”)
(i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities
and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores
descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR S.A. (“Anúncio de Início”), a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares) 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 Suplementares), ou seja, em até [•] ([•]) Ações[, sendo (i) no contexto da Oferta Primária, até [•] ([•]) novas Ações a serem emitidas pela Companhia, e (ii) no contexto da Oferta Secundária, até [•] Ações de titularidade do Acionista
Vendedor, a serem por ele alienadas, conforme indica a seção “Quantidade, montante e recursos líquidos” na página [] deste Prospecto Preliminar (conforme definido neste Prospecto), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas] (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ([•]) Ações[, sendo (i) no contexto da Oferta Primária, até [•] ([•]) novas Ações a serem emitidas pela Companhia, e (ii) no contexto da Oferta Secundária, até [•] ([•]) Ações de titularidade do Acionista
Vendedor, a serem por ele alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas] (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada [pela Companhia e pelo Acionista Vendedor] ao Agente Estabilizador, nos
termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400, conforme indica a seção “Quantidade, montante e recursos líquidos” na página []
deste Prospecto Preliminar (“Opção de Ações Suplementares”).
As Ações objeto da Oferta Secundária, se for o caso, serão colocadas como Ações Adicionais ou como Ações Suplementares, neste último caso por meio do exercício da Opção de Ações Suplementares.
Na hipótese de o Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto) ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Interior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá
desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, §1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”)
e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável na medida em que tal Procedimento de Bookbuilding reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto,
não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §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 do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

Preço por Ação...............................................................................................................................................

[•]

[•]

[•]

Oferta Primária ...............................................................................................................................................

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]

[•]

[•]

Oferta Secundária ..........................................................................................................................................
Total da Oferta ..............................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Sem dedução das comissões, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelo Acionista Vendedor na Oferta e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertada, Montante e Recursos Líquidos”, na página [[ deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172,
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 7 de agosto de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio
Grande do Sul (“JUCISRS”) sob o nº [•] e será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (“DOERS”) e no jornal Correio do Povo oportunamente.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em 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 JUCISRS e publicada no jornal Correio do Povo na data de disponibilização do Anúncio de Início, e no DOERS no dia útil seguinte à data de
disponibilização do Anúncio de Início.
[Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a participação na Oferta Secundária e à fixação do Preço por Ação.]
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de 2020, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [•] de [•] de 2020.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS
AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS. ”
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e
avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 21 E 83, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 512, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO
NA COMPANHIA, NA OFERTA E NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

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

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “CFL” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, a CFL INC PAR S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto. Os
termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 28 deste Prospecto.
Acionista Vendedor

[•].

Administração

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

Administradores

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

Agente Estabilizador ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

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

Código Civil

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

Companhia ou CFL

CFL INC PAR S.A.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia.

1

Conselho Fiscal

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

Coordenador Líder ou Itaú
BBA

Banco Itaú BBA S.A.

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 Estatutária

A Diretoria Estatutária da Companhia.

DOERS

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) é uma medição não contábil elaborada pela
Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, que
consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado (reduzido) pelo
resultado financeiro, pelo imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro e por depreciação e amortização
(“EBITDA”). A margem EBITDA é calculada pela divisão do
EBITDA pela receita operacional líquida. O EBITDA e a
margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas práticas
contábeis adotads no Brasil (“BRGAAP”) nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial
Reporting Standards – “IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standard Board (“IASB”), não são auditadas ou
revisadas pelos auditores independentes da Companhia, e não
representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não devem ser consideradas como substituto para o lucro
(prejuízo) líquido ou como indicador de desempenho
operacional da Companhia e, portanto, não são substitutos do
fluxo de caixa, de indicador da liquidez da Companhia ou como
base para a distribuição de dividendos. Para mais informações
sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do Formulário
de Referência anexo a este Prospecto, a partir da página 494.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB
– International Accounting Standards Board (Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade).

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/MF 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 476

Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada.

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada.

Instrução CVM 560

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

Instrução CVM 567

Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.

IPO

Oferta pública inicial de distribuição de ações.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE.

JUCISRS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Ofício-Circular CVM/SRE

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

PIB

Produto Interno Bruto.
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Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL
Inc. Par. S.A., incluindo o Formulário de Referência, demais
documentos a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou
suplementos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL
Inc. Par. S.A., incluindo o Formulário de Referência, demais
documentos a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou
suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento de Arbitragem

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

este

Prospecto

Preliminar,

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

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

Resolução 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de novembro de 2014,
conforme alterada.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

XP

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

CFL INC PAR S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 08.117.803/0001-32, com seus atos constitutivos
registrados na JUCISRS sob o NIRE nº 43300065006.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em [•] de [•] de 2020.

Sede

Localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.825, conj. 1008,
Chácara das Pedras, CEP 91330-001.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.825, conj. 1008,
Chácara das Pedras, CEP 91330-001. O Diretor de Relações
com Investidores é o Sr. Pedro Henrique Rocha Nocetti. O
telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (51) 3018-6531 e o seu endereço eletrônico
é pedro.nocetti@cfl.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/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“CFLP3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior
à divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste
Prospecto).

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOERS e no jornal Correio do Povo.

Formulário de Referência

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

Website

https://www.cfl.com.br/ri - As informações constantes do
website da Companhia não são parte integrante deste
Prospecto e não serão a ele anexas ou 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 66 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções “Sumário
da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 21 e 83, respectivamente, deste Prospecto e nas
seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência a partir das páginas 512, 591 e 666, respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o potencial
de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado,
reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de
caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e
foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos fatores
importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas e
perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem
fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os diversos fatores que
podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados, como
exemplo, os seguintes:


os efeitos econômicos e financeiros, bem como quaisquer outros efeitos, decorrentes do recente
surto do novo coronavírus (COVID-19), particularmente na medida em que eles afetem o Brasil
e outros mercados nos quais a Companhia opere e que elas continuem a causar severos efeitos
macroeconômicos negativos e perturbações no mercado financeiro e nas economias mundiais,
com impacto significativo no potencial de negócios, incluindo o nosso, aumentando, dessa forma,
muitos dos fatores de risco descritos na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” na página 83 deste Prospecto e no item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência do da Companhia, conforme anexo a este Prospecto;



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



condições econômicas, financeiras e negociais gerais, no Brasil e no exterior, incluindo, no
Brasil, as percepções e o desenvolvimento de riscos relacionados (i) com as atuais investigações
envolvendo práticas de corrupção e outros temas em curso no Brasil, (ii) com o aumento das
relações turbulentas e conflitos internos relacionados à administração do Presidente Jair
Bolsonaro, e (iii) às políticas e potenciais mudanças (a) para endereçar as matérias acima
mencionadas ou outros fatos, incluindo reformas fiscais e econômicas, e (b) em resposta aos
atuais efeitos da pandemia de COVID-19, sendo que qualquer destes fatos pode afetar as
perspectivas de crescimento da economia brasileira em geral;



flutuações na inflação, nas taxas de juros e nas taxas de câmbio no Brasil e em outros mercados
nos quais atuamos, os quais têm sido particularmente voláteis como resultado dos efeitos da
pandemia de COVID-19;



nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida necessária
em resposta ao, ou para amenizar os impactos do, surto de coronavírus (COVID-19) em nossos
negócios, operações, fluxo de caixa, perpectivas, liquidez e condição financeira. Para maiores
informações sobre os impactos do surto de coronavírus nos resultados da Companhia, vide item
“10.9 Outras Informações Relevantes” do Formulário de Referência da Companhia, conforme
anexo a este prospecto ;



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



inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros;
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modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais e trabalhistas;



capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento, incluindo a abertura
e desenvolvimento das atuais e futuras lojas;



capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;



capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;



competição do setor;



mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;



dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;



aumento do custo da estrutura da Companhia, em especial de custos trabalhistas; e



outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste
Prospecto, nas páginas 21 e 83, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4.
Fatores de Risco” e “5. Gerenciamento de riscos e controles internos” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir das páginas 512 e 565, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem
informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial,
dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e
os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e
perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação
e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que
determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou previsão. Em
vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada somente
baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no Formulário de
Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia
podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO
A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 491, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS
FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES
CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM
EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO
DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E
DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS
FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO
ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU
PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
A Companhia apresenta a seguir um sumário dos seus negócios, incluindo suas informações
operacionais e financeiras, vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário é
apenas um resumo das informações sobre a Companhia, não contendo todas as informações
que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento nas
Ações. Portanto, 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 “Considerações sobre Estimativas e Perspectivas sobre o
Futuro”, e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas páginas 6 e 21 deste
Prospecto, bem como nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de
Risco” e “10. Comentários dos Diretores”, respectivamente, do Formulário de Referência da
Companhia, além das demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto, para um entendimento mais detalhado dos negócios da
Companhia e da Oferta. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO
CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Visão Geral
Somos uma incorporadora baseada na Região Sul com foco nos segmentos de média alta e alta
renda. Com 27 anos de história, somos reconhecidos pelo alto valor agregado e pela rentabilidade
dos nossos projetos, que entregaram Margem Bruta média acima de 34% entre 2014 e 2019. No
mesmo período, produzimos 380 mil m² em volume construtivo com 14 projetos de obras
simultâneos, entregando R$ 1.8 bilhões de Valor Geral de Vendas 1 (“VGV”) em mais de 1.300
unidades, apresentando um índice de distrato sobre as vendas brutas do período de 4,7%.
Possuímos um landbank com VGV potencial de R$ 2,65 bilhões concentrado em Porto Alegre,
Florianópolis e Caxias do Sul, centros econômicos estratégicos na Região Sul.
0F

A Companhia foi fundada em Porto Alegre no ano de 1993, pelo engenheiro civil Péricles Pretto
Corrêa e seu filho, Luciano Bocorny Corrêa. Somos uma empresa familiar com mais de 50 anos de
experiência no setor, com foco na rentabilidade e na maximização dos resultados aos nossos
acionistas, acreditamos ser reconhecidos por nossa solidez e entrega de resultados ao longo destes
anos de atuação. Para tanto, implementamos uma gestão profissional, sendo Luciano Bocorny
Corrêa, nosso CEO, o único membro da família a trabalhar na Companhia. Acreditamos que a nossa
performance esteja atrelada à experiência e proximidade da gestão liderada por nosso CEO,
juntamente com uma equipe de management, composta por executivos experientes e alinhados com
as metas de crescimento da Companhia atreladas a bônus de longo prazo e ao ciclo do negócio.
Possuímos uma equipe de funcionários qualificada para planejar, projetar, construir e vender os
empreendimentos de forma única.
Na linha do tempo abaixo indicamos os nossos principais marcos desde a nossa fundação:

Fonte: Companhia

1

Valor Geral de Vendas. Corresponde ao Valor total obtido ou que poderá ser obtido com a venda da totalidade das unidades lançadas de
um empreendimento imobiliário a um preço de lançamento pré-determinado. Dessa forma, o VGV é, portanto, uma estimativa e não pode
ser atingido ou ultrapassado, podendo diferir significativamente do valor das vendas reais contratadas (que corresponde ao total de vendas
estabelecido em todos os contratos de venda de unidades durante um determinado período, incluindo unidades lançadas), sendo que a
quantidade de unidades totais vendidas pode ser diferente da quantidade de unidades lançadas e/ ou o preço de venda contratado por
unidade pode ser diferente do preço de lançamento.
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Mercado de Atuação
Atuamos no setor de incorporação e construção de imóveis residenciais, comerciais e de multiuso,
com foco no desenvolvimento de empreendimentos de alto valor agregado para o público alvo de
média alta e alta renda nas cidades de Porto Alegre, Florianópolis, Caxias do Sul. Pretendemos
expandir nossa área de atuação para Curitiba, estamos estudando e evoluindo em um memorando
de entendimentos com um parceiro local e experiente. Desde os primeiros anos, já atuávamos nas
regiões consideradas de alto padrão em Porto Alegre, incorporando e construindo empreendimentos
com perfis diferenciados e agregando tendências novas ao nosso mercado de atuação.
A Região Sul é a 2ª 2 mais rica do país, com as menores taxas de desemprego 3, com renda per
capita 20% acima da média nacional 4 e com histórico de crescimento do PIB superior 5 à média
nacional. No último triênio, ou seja, nos anos de 2017, 2018 e 2019 o PIB da Região Sul cresceu
6,86% 6, o dobro do que o Estado de São Paulo no mesmo período, que cresceu 3,43%.
1F

2F

3F

4F

5F

Temos estrutura e capacidade instalada em todas as praças de atuação, promovendo a prospecção
de terrenos e interagindo com o mercado no sentido de identificar as melhores oportunidades de
aquisição de áreas para futura incorporação. Nós detemos nessas praças, além dos gestores de
prospecção, times de venda, construção, incorporação, projetos, licenciamento e marketing.
O mercado imobiliário de Porto Alegre e Florianópolis é formado majoritariamente por pequenas
incorporadoras com baixo nível de capitalização. Nós enxergamos essa fragmentação como uma
grande oportunidade para um player com acesso ao mercado de capitais, com foco exclusivo de
atuação nas capitais da Região Sul do Brasil.
Os principais fatores competitivos no ramo de incorporações imobiliárias incluem disponibilidade e
localização de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade, reputação e capital. Uma série de
incorporadores residenciais e companhias de serviços imobiliários concorrem (i) na aquisição de terrenos,
(ii) na tomada de recursos financeiros para incorporação e (iii) na busca de compradores em potencial.
Nosso posicionamento atual nos diferencia das nossas concorrentes listadas, por não estarmos
posicionados na região sudeste, concentrando nossas operações em 2 capitais da Região Sul, onde
não só não estamos competindo com outras incorporadoras capitalizadas, como também possuímos
longa experiência de atuação nos segmentos de média alta e alta renda para essas regiões. Neste
sentido, acreditamos ser os pioneiros na Região Sul no desenvolvimento de empreendimentos com
o conceito de mansões suspensas, traduzidos em projetos de empreendimentos como o Al Mare e
o Las Piedras, bem como empreendimentos residenciais com pé direito duplo no living e sacada,
como o Lumière, o Ampiezza e o Mirador.

2

Conforme pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
De acordo com pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
4
Segundo pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
5
Segundo pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
6
Conforme divulgação na pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
3
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Temos também know how para o desenvolvimento de grandes projetos, com produtos imobiliários
complementares em um mesmo endereço, conforme demonstrado abaixo, em Florianópolis, no
Bairro de Jurerê Internacional, com o Al Mare, o Quay, o Vitra e o Jay consolidando nossa
capacidade de realizar grandes projetos de alto valor agregado, com mix de produtos, concentração
de canteiros de obras na mesma localidade e esforços de marketing e vendas concentrados, gerando
ganho de escala e complementaridade de produtos.

Fonte: Companhia

Desenvolvemos também empreendimentos comerciais e corporativos, como o complexo SC 401
Square Corporate, que foi criado para atender a demanda de empresas de tecnologia e startups de
Florianópolis na região conhecida como polo da inovação na cidade. Para o empreendimento,
fizemos pesquisas de projetos nacionais, dentro do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, e internacionais,
em uma missão ao Vale do Silício, identificando o ambiente de trabalho desse tipo de empresa. O
projeto possui mais de 108.000 m² de área construída e mais de 1.100 vagas de estacionamento.

Fonte: Companhia

Valorizamos a inovação e buscamos trazer novas tendências para os mercados onde atuamos, por
meio de conceitos novos e assinaturas nos projetos.

Fonte: Companhia
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Em 2003, Luciano Bocorny Corrêa assumiu o desafio de fazer nossa expansão geográfica e realizamos
nosso primeiro projeto em Florianópolis, o que se comprovou um movimento bem-sucedido, tendo em vista
que 17 anos depois, obtemos uma posição de destaque e relevância neste mercado.
No ano de 2012, passamos a atuar na cidade de Caxias do Sul, forte polo econômico da Serra Gaúcha.

Fonte: Companhia

Nossa experiência nos coloca em posição privilegiada para operar no Sul do país, onde regionalismo
é um ponto importante. No último ciclo de desenvolvimento do setor (entre 2007 a 2017) muitos
players da região cessaram suas operações. Tanto em Florianópolis, quanto em Porto Alegre e
Curitiba, alguns players nacionais deixaram de atuar neste mercado, após fracasso em suas
operações. Além disso, algumas incorporadoras locais, não conseguiram se recuperar após o ciclo
de baixa demanda no mercado imobiliário, experimentado entre os anos de 2015 e 2017. Desta
forma, hoje poucos nomes significativos estão presentes na região. Com isso, acreditamos que há
uma grande oportunidade de nos consolidarmos em um mercado com muito potencial e pouco
explorado atualmente.
Abaixo mostramos a diferença da concentração de players com ações listadas na B3, no mercado
de São Paulo versus o Sul do país.

Fonte: Companhias

Nesse sentido, acreditamos que podemos continuar nos beneficiando da relevante parcela de alta renda na
população, das perspectivas macroeconômicas superiores da Região Sul em comparação ao restante do
país e de estarmos em uma região com baixa competitividade, quando comparado à Região Sudeste.
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Dada a menor competitividade e nossa expertise e experiência na região, conseguimos alcançar
indicadores que nos diferenciam de players com ações negociadas na B3, conforme indicado na
imagem abaixo.

Fonte: Informações públicas divulgadas pelas companhias mencionadas acima

Modelo de Negócio
Nossa operação é verticalizada, com todas as etapas desde a originação, incorporação, construção
e vendas sob o nosso controle, todos os nossos setores estão fortemente interligados, o que
acreditamos ser essencial para manutenção da nossa assertividade nos produtos lançados e das
margens em níveis que nós consideramos saudáveis em nosso segmento de atuação.
Procuramos lançar produtos de forma a extrair margens brutas que remunerem adequadamente os
riscos de investimentos no negócio de incorporação imobiliária. Entendemos que possuímos um
landbank que nos permite obter margens em linha com nossa série histórica de 2014 a 2019. Desta
forma, avaliamos sempre a demanda de mercado para definir o melhor momento de lançamento.
Com a crise no setor imobiliário dos últimos anos, optamos por não lançar produtos entre 2018 e
2019, mantendo o foco na comercialização de unidades em estoque, o que colaborou com a
manutenção de nossas margens em patamares elevados (margem bruta acima de 40% nos últimos
3 anos) e a formação de um landbank qualificado para um melhor momento e ambiente de mercado.

Apresentamos 5,4% de redução na comparação entre o custo previsto em orçamento e o valor efetivamente
realizado das obras entregues no exercício de 2020. Dessa forma, acreditamos possuir alta capacidade de
execução e entrega e que nossos clientes tem a percepção de valor dos nossos projetos. Da nossa base
de clientes atual, 20% já adquiriu ao menos um imóvel da Companhia anteriormente.
Em uma estratégia de diversificação e oportunidade de novos negócios em 2012 realizamos a 1ª
emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (“FISC11”), listado na CVM e na B3.
Este fundo imobiliário de desenvolvimento foi concebido para o Square Corporate SC 401 com
108.000 m² de área construída.
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Para mais informações sobre o FISC11 acessar as informações públicas do FISC:


http://bvmf.bmfbovespa.com.br/FundosListados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=FISC&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaPrincipal&idio
ma=pt-br



https://fiis.com.br/fisc11/



https://www.clubefii.com.br/fiis/FISC11

Adotamos como estratégia a permuta física, que favorece a nossa estrutura de capital. Outro
diferencial é a resiliência do nosso segmento de atuação somado a geração de caixa no fluxo de
obra proporcionado pelo nosso perfil de clientes. Em nossos empreendimentos lançados nos últimos
7 anos, mais de 65% do fluxo de desembolso da obra foi suportado pelo pagamento das parcelas
de clientes até a entrega das chaves.

Nosso modelo é lucrativo, e assim como os nossos produtos, temos o mesmo cuidado em gerar
valor elevado para nossos acionistas. Nos últimos três anos, nossos projetos distribuíram dividendos
e devolveram capital equivalente a R$153 milhões, aproximadamente R$44 milhões por ano,
conforme demonstrado nos resultados abaixo.

Fonte: Companhia

Informações Financeiras e Operacionais
Apresentamos abaixo os nossos principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos
indicados. Para informações mais detalhadas sobre nossas informações financeiras, ver item 10.9
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 723, e as Demonstrações
Financeiras Combinadas e respectivas Notas Explicativas para os períodos indicados, anexas a este
Prospecto a partir da página 187.

R$ milhões (exceto %)
Receita operacional líquida
Margem Bruta ................
Despesas Gerais e Adm
% Receita .......................
Lucro Líquido .................
Margem Líquida .............
Patrimônio Líquido .........
Caixa (Dívida) Líquido
% Patrimônio Líquido

2014
271,9
28,1%
-22,6
(8,3)%
52,2
19,2%
112,7
19,4
17,2%

Para o exercício social encerrado em
2015
2016
2017
2018
307,4
262,2
161,5
66,7
27,2%
33,1%
43,7%
53,2%
- 32,4
- 28,4
- 27,2
- 30,7
(10,6)%
(10,8)%
-16,8%
-46,1%
62,0
46,0
36,4
3,1
20,2%
17,5%
22,5%
4,6%
152,8
162,2
136,5
143,0
-9,7
-32,5
-14,4
-4,0
-6,4%
-20,0%
-10,6%
-2,8%
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2019
84,0
41,1%
- 19,7
-23,5%
9,7
11,6%
147,3
-8,1
-5,5%

Para o Período de
seis meses
encerrado em
30/06/2020
42,0
48,0%
- 8,5
-20,2%
11,3
26,8%
199,0
15,5
7,8%

Acumulado
2014 a
30/6/2020
1.196
34,1%
- 169,6
-14,2%
220,6
18,4%

Casos de Sucesso Selecionados
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Landbank
Nosso landbank atual tem VGV potencial de R$ 2,65 bilhões, entre terrenos adquiridos, acordados
ou opcionados. Estes terrenos são estrategicamente selecionados em áreas privilegiadas de Porto
Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul, alinhados com nosso público alvo. Acreditamos ter o landbank
de maior qualidade da região Sul.
A geração de landbank é feita com a unidade de incorporação imobiliária juntamente com a força de
venda da área comercial, o que gera êxito na formação do nosso portfólio. Nosso landbank é
contratado em sua maioria internamente, sem custo de intermediação imobiliária. Os setores de
engenharia, marketing e vendas estão muito próximos do desenvolvimento e da área de projetos e
produtos para garantir o maior valor agregado a percepção do cliente.
Na imagem abaixo mostramos alguns projetos que entregamos e suas localizações, ilustrando nosso
foco em localizações privilegiadas, bairros consagrados e com demanda efetiva.
Projetos Entregues Selecionados
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Projetos Futuros Selecionados
Celebramos memorando de entendimentos com as empresas Censi & Censi Incorporadora Ltda.,
SPE Censi Poa Artur Rocha Empreendimentos Imobiliários Ltda., SPE Censi Fisa Lbz Gramado
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e D Seven Soledade Empreendimentos Ltda. (em conjunto as
“Empreendedoras Originais”), visando, uma vez concluída a Oferta, realizar a incorporação dos
empreendimentos de médio alto e de alto padrão Cabral, Iguaçu, La Rèserve, Le Pierre, Lumì,
Poème, Santos Dumont e Tauphick, nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Gramado e Caxias do
Sul, com VGV total estimado em R$ 527.432.074,78, e área construída total estimada em
92.565,07m2 (“Transação Censi”). A fim de equilibrar interesses e alinhar incentivos de longo prazo,
a Transação foi estruturada sob a condição de que seja realizada e concluída a Oferta e que as
contrapartidas da Companhia sejam prestadas parte em moeda corrente nacional, e parte em ações
da Companhia, avaliadas ao mesmo Preço por Ação e sujeitas a uma restrição de negociação (lock
up). Esperamos celebrar os contratos definitivos da Transação até a divulgação do Aviso ao
Mercado. Para mais informações sobre os Empreendimentos, ver item 10.8 do Formulário de
Referência da Companhia anexo a este Prospecto a partil da página 722.
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Estrutura Societária
A estrutura societária da Companhia atual está demonstrada no organograma a seguir:

PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
1 - Expertise e foco exclusivo de atuação no segmento de média alta e alta renda no mercado
imobiliário da região sul do Brasil
Acreditamos possuir flexibilidade e capacidade de lançamento na nossa área de atuação, com foco
em empreendimentos residenciais e comerciais voltados para o segmento de média alta e alta renda,
tanto em empreendimentos verticais como horizontais.
Nosso modelo de negócios é baseado em bairros nobres das cidades de Porto Alegre, Florianópolis,
Caxias do Sul, que são caracterizados por forte demanda do mercado imobiliário, preços
competitivos se comparados a São Paulo e Rio de Janeiro, pouca competição e elevado grau de
liquidez. Acreditamos que há espaço para expansão e consolidação de nossa atuação na região.
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Acreditamos que nossa expertise nos auxilia nos momentos de desaceleração de um segmento
imobiliário ou de uma determinada região, tendo em vista que possuímos diversificação na nossa
capacidade geográfica e construtiva, com diminuição dos riscos decorrentes de piora na situação
econômica dos segmentos residencial ou corporativo, bem como da região de atuação.
2 - Habilidade em adquirir e reter os melhores terrenos
Acreditamos que nosso landbank é diferenciado, com alto valor agregado uma vez que na sua
maioria, os terrenos se localizam próximos aos eixos de mobilidade urbana e serviços e
conveniências, nas regiões nobres de Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul. Realizamos
estudos de viabilidade aprofundados e possuímos histórico favorável na negociação e compra de
terrenos. O desenvolvimento do nosso landbank decorre da nossa experiência e dos nossos
colaboradores, bem como das parcerias estratégicas estabelecidas ao longo dos anos. Acreditamos
que o “padrão CFL” de qualidade atraiu ao longo dos anos boas parcerias comerciais e nos
beneficiou na formação do nosso landbank através de permuta, bem como na identificação de marca
no segmento premium. Acreditamos que a nossa habilidade de adquirir terrenos diferenciados irá
sustentar o nosso crescimento e nos colocar em uma posição favorável frente a competidores na
busca de terrenos nas cidades onde atua.
3 - Operação verticalizada
As nossas operações são verticalizadas, ou seja, operamos em cada etapa da incorporação de
empreendimentos, desde a prospecção de terrenos até a venda do produto final ao cliente.
Possuímos time especializado para contínua prospecção de terrenos nas nossas cidades de
atuação. Além disso, nossos os times de vendas e de construção estão diretamente envolvidos nas
decisões de aquisição.
As análises de viabilidade de novos projetos são feitas por meio de uma arquitetura de sistemas e
processos desenvolvidas internamente, que possuem anos de informações acumuladas,
comprovando o nosso longo histórico de desenvolvimento. Essas análises são elaboradas com
premissas conservadoras e dentro dos nossos padrões mínimos de viabilidade estabelecidos.
A equipe de construção possui baixa ociosidade, devido ao alto nível de planejamento de cada
projeto. O time tem grande experiência na entrega de obras dentro dos prazos e do orçamento
estabelecidos. Nos projetos entregues em 2020, atingimos uma redução média de 5,4% entre o custo
real e o orçamento. Os nossos engenheiros possuem, em média, 15 anos de experiência de
mercado. Atestando nossa capacidade construtiva, nossa equipe já conseguiu gerir
simultaneamente 14 canteiros de obra em três praças diferentes, marcados naturalmente por seus
elevados níveis de complexidade frente a outros tipos de edificações.
Optamos por formar um time de vendas próprio que atua prestando serviços personalizados. Nossa
House interna é dedicada exclusivamente para os nossos projetos e, nos últimos anos, foi
responsável por mais de 70% das nossas vendas. Ainda que a equipe própria atue de forma eficiente
e tenha alta performance, também apresenta alta sinergia e capacidade de operação em conjunto
com imobiliárias parceiras. Adicionalmente, por possuirmos uma marca reconhecida no mercado
pela qualidade dos nossos produtos, despendemos menores custos de propaganda e marketing.
Acreditamos que a verticalização também nos garante menor exposição a oscilações de mercado,
bem como controle completo do ciclo de incorporação. O controle completo da cadeia de forma
eficiente nos permite apresentar preços de venda mais competitivos que nossos competidores
mantendo elevados padrões de qualidade.
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4 - Know-how para customização de projetos e empreendimentos à demanda e ao público alvo
O nosso histórico no mercado de incorporação imobiliária nos trouxe experiência e know-how
adequado para definir uma estratégia diferenciada na concepção de produtos, por meio de análise
da demanda regional e competitiva. Possuímos flexibilidade para adaptar projetos de acordo com a
demanda do mercado através de soluções personalizadas. Nosso time de produtos e projetos, por
ser uma equipe integralmente focada na análise de demanda regional, é responsável pelo estudo do
histórico e desempenho de empreendimentos concorrentes. A equipe realiza periodicamente
estudos do potencial retorno de determinadas regiões, criando relatórios internos de análise
competitiva, baseados em diversos indicadores e porcentagens de unidades imobiliárias vendidas.
Além disso, são feitas reuniões frequentes entre os membros de equipes multidisciplinares de
diferentes setores da Companhia, o que entendemos ser fundamental no desenvolvimento e
lançamento dos nossos empreendimentos.
5 - Forte disciplina financeira e foco na rentabilidade
Possuímos um sólido histórico financeiro, bem como estrutura operacional enxuta e eficiente,
resultando em retornos superiores, com margem líquida média de 17% entre 2017 e o primeiro
semestre de 2020. Dentre as nossas estratégias financeiras, destacamos a manutenção de uma
estrutura de capital equilibrada, aquisições por meio de permuta e fluxos de vendas que
proporcionam uma melhor geração de caixa. Neste sentido, entendemos que quanto maior a
contribuição dos clientes no fluxo obra, melhor será o retorno sobre o capital investido de nossos
acionistas, gerando valor para os stakeholders.
6 - Cultura de partnership e altos níveis de governança corporativa
Contamos com o total comprometimento dos acionistas, os quais auxiliam na tomada de decisões
estratégicas. Atualmente, nosso fundador e CEO é o único membro da família que participa da nossa
diretoria executiva e detém uma posição acionária e relevante em nossa Companhia. Acreditamos
possuir quadro de funcionários altamente qualificado e alinhado com a visão de longo prazo do ciclo
de negócio.
Contamos também com elevados padrões de governança corporativa aderentes à melhores práticas
do mercado, com Conselho de Administração formado por 3 conselheiros independentes, além de
comitê de auditoria, código de conduta, assim como diversas políticas definidas e praticadas tais
como política de divulgação de informações, política de gestão de riscos, de negociação de valores
mobiliários, de remuneração, de destinação de resultados, e principalmente um rigor em transações
com partes relacionadas que exige conforme previsto no Estatuto Social da Companhia a aprovação
em assembleia sem que o bloco de controle possa manifestar voto, evitando conflitos de interesse e
possíveis prejuízos aos minoritários.
Estamos sempre atentos às melhores práticas de responsabilidade social e ambiental, buscando
implantar em nossos projetos sistemas de eficiência energética e de água, além do cuidadoso
processo de gestão de resíduos em canteiros. Ademais, contamos com um organograma estruturado
e consolidado, permitindo que toda a operação funcione de maneira harmônica e eficiente e que os
processos ocorram com celeridade.
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
Abaixo estão listados apenas os cinco principais fatores de risco que afetam a Companhia. Para mais
informações sobre os demais fatores de risco aos quais a Companhia está exposta, ver a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, a partir da página 83 deste Prospecto, e os itens
“4.1 Fatores de Risco” e “4.2. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
a partir da página 512:
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do coronavírus responsável pela COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a
forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso
relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de
caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Em dezembro de 2019, foi relatado que a COVID-19 surgiu em Wuhan, China. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da
disseminação global da COVID-19. Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas e
volatilidade dos mercados globais significativas. Em resposta ao avanço da COVID-19, muitos
governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais
como a restrição à circulação, isolamento social e até mesmo lockdown, e algumas dessas medidas
podem permanecer em vigor por um período significativo de tempo. A pandemia e as políticas
públicas de contenção influenciaram o comportamento dos clientes, fornecedores e prestadores de
serviços da Companhia e da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na
paralisação das atividades de empresas de diversos setores, com efeitos sobre o setor de atuação
da Companhia, seus clientes, fornecedores, empregados e prestadores de serviços.
Consequentemente, as receitas das operações da Companhia sofreram uma redução durante o
primeiro semestre de 2020 em virtude da redução na velocidade das obras decorrentes,
especialmente, das restrições impostas pelas políticas de isolamento e distanciamento social e seus
efeitos sobre a Companhia, seus empregados, prestadores de serviços, fornecedores. Não é
possível estimar por quanto tempo durarão a pandemia e as restrições ou qual o impacto elas terão
sobre as operações, receita operacional e resultado da Companhia.
Além disso, a desaceleração econômica global, incluindo aumento do desemprego, pode resultar
em menor atividade comercial mesmo após a contenção da pandemia. Em decorrência do cenário
atual, clientes da Companhia podem não realizar contratações dos produtos da Companhia, ou não
honrar com pagamentos de produtos e serviços já contratados, fornecedores podem não
disponibilizar produtos de forma tempestiva e serviços podem ser paralisados. Todos esses fatores
podem ter um impacto adverso relevante sobre as operações e a situação financeira da Companhia.
Os nossos empreendimentos hoje em construção na cidade de Porto Alegre foram paralisados de
acordo com o Decreto no 20.625, de 23 de junho de 2020. Desta forma, poderemos atrasar a entrega
dos empreendimentos em decorrência de tal paralisação, o que poderá impactar nosso planejamento
nas demais obras. Além disso, o atraso nas obras poderá impactar o nosso fluxo de caixa uma vez
que recebemos grande parcela da venda no momento ou após a entrega das chaves.
Além disso, reduzimos em 50% a quantidade de funcionários no escritório, de forma a manter um
mínimo de distanciamento social dentro do escritório. Tais medidas podem diminuir a produtividade
dos funcionários, bem como ter outros impactos negativos relacionados às práticas de teletrabalho.
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As nossas operações, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente controladas
por nós, sofreram um impacto durante os meses de março a junho de 2020 (sendo um dos principais
efeitos, a necessidade de postergação, pela Companhia, dos lançamentos previstos para o ano de
2020), o que poderá continuar enquanto durarem as restrições de circulação de pessoas impostas
por autoridades governamentais para reduzir a propagação da COVID-19. Além disso, uma recessão
e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do desemprego,
pode resultar em menor atividade comercial, tanto durante a pandemia do COVID-19 quanto depois
que o surto diminuir, o que poderá continuar reduzindo a demanda por empreendimentos
imobiliários. Como resultado, acreditamos que a pandemia provocada pelo novo Coronavírus poderá
continuar a afetar negativamente nossos negócios, condição financeira, resultados operacionais,
liquidez e fluxos de caixa.
Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma nova onda da doença se dissemine globalmente
ou pelo Brasil, podemos enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento de escritórios,
paralisação de obras e/ou outras restrições operacionais, por períodos prolongados de tempo devido
a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em constante mutação, inclusive
diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de distanciamento social ou até mesmo
um lockdown. Assim, acreditamos que os nossos resultados financeiros serão afetados de forma
adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID- 19. Para mais informações sobre os
impactos da pandemia sobre nossos resultados, vide item 10.9 do Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto a partir da página 723.
Não conseguimos garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, não conseguimos garantir que seremos capazes de tomar as providências necessárias
para impedir um impacto negativo nos nossos negócios de dimensão igual ou até superior ao impacto
provocado pela pandemia do COVID-19.
Se os nossos negócios não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não
estiverem disponíveis para a nós por meio de empréstimos através das linhas de crédito ou de outras
fontes, podemos não conseguir cobrir as nossas despesas, investir no crescimento do nosso
negócio, responder aos desafios competitivos ou atender outras necessidades de liquidez e capital,
o que pode prejudicar os nossos negócios. Os nossos custos com seguro também podem aumentar
substancialmente no futuro para cobrir os custos que as seguradoras poderão vir a incorrer em
função dessa pandemia.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios e resultados
operacionais depende dos desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a
duração e a disseminação da pandemia, especialmente no Brasil, seu impacto sobre os mercados
de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade do vírus, sua
disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para contê-la, entre outras. No atual
momento, não podemos estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia da
COVID-19 sobre os seus negócios e resultados operacionais. Até a data deste Prospecto, não há
informações adicionais disponíveis para que pudéssemos realizar uma avaliação a respeito do
impacto do surto do COVID-19 em nossos negócios, além daquela apresentada no item 10.9 do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 723.
Na data deste Prospecto, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada
ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais
na capacidade da nossa Companhia continuar operando nossos negócios.
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Eventuais problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão
dos nossos empreendimentos imobiliários poderão prejudicar a nossa reputação ou nos
sujeitar à possível imposição de indenização e responsabilidade civil e diminuir nossa
rentabilidade.
A execução dos nossos empreendimentos imobiliários no prazo determinado, bem como a qualidade
esperada, constitui fator importante para a determinação da qualidade de nossos serviços, da nossa
reputação e, portanto, afeta consideravelmente nossas vendas, resultados e crescimento.
Podem ocorrer atrasos na execução de nossos empreendimentos, defeitos em materiais e/ou falhas
de mão de obra e caso sejam constatados depois da conclusão, nos submeter a ações judiciais
cíveis propostas por compradores ou inquilinos. Tais fatores também podem afetar a nossa
reputação, nos sujeitando a eventual pagamento de indenizações, diminuição da nossa
rentabilidade, afetando nossos negócios adversamente, diretamente ou como prestadores de
serviços de construção de empreendimentos imobiliários de terceiros, uma vez que somos
responsáveis por garantir a solidez da obra, na forma da lei, ao menos pelo período de cinco anos.
A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido a: (i) atrasos ou
mesmo a impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades competentes para
os projetos de construção; (ii) condições meteorológicas adversas, como desastres naturais,
incêndios; (iii) atrasos no fornecimento de matérias-primas e insumos ou mão de obra; (iv) acidentes;
(v) questões trabalhistas, como greves e paralisações; (vi) problemas imprevistos de engenharia,
ambientais ou geológicos, controvérsias com empresas contratadas e subcontratadas; (vii)
condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores; e/ou (viii) questionamento de
proprietários de imóveis vizinhos, (ix) compra de materiais; (x) dificuldade na locação de
equipamentos para obra, que impossibilitem ou dificultem o desenvolvimento dos empreendimentos;
(xi) embargos de obras; (xii) falhas no processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários;
e (xiii) restrições resultantes da pandemia do COVID-19, ou outros acontecimentos, o que pode
atrasar a execução do empreendimento em questão. A ocorrência de um ou mais desses problemas
em nossos empreendimentos imobiliários pode prejudicar a nossa reputação e as vendas futuras.
Todas as condições adversas descritas acima, assim como os atrasos nas obras ou a escassez de
mão de obra qualificada, podem aumentar os custos de incorporação do nosso empreendimento e
o descumprimento do prazo de construção e conclusão de um empreendimento pode gerar atrasos
no recebimento de fluxo de caixa, o que pode aumentar nossas necessidades de capital.
Adicionalmente, podemos incorrer em novas despesas, tanto na incorporação quanto na construção
de um empreendimento, que ultrapassem suas estimativas originais em razão de aumentos
imprevistos da taxa de juros, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer outros custos, o que
também poderá prejudicar os resultados operacionais e gerar necessidade de capital adicional, caso
não seja possível repassar esses aumentos aos compradores. Além disso, eventuais falhas na
execução dos projetos podem acarretar situações extremas como desabamento de edificações, o
que pode gerar perdas financeiras, obrigações de indenizações por danos materiais e morais e
prejuízos à reputação da Companhia perante o mercado, afetando adversamente a capacidade da
Companhia de venda de novos projetos. Adicionalmente, devido às incertezas do cenário atual
devido à pandemia do COVID-19, o impacto da pandemia pode precipitar ou agravar os riscos e
fatores aqui mencionados, como também gerar contingências com os compradores das unidades
imobiliárias objeto das incorporações, em função das entregas com atraso, o que poderá impactar
adversamente seus resultados.
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A não aprovação de projetos, obtenção, atrasos ou o cancelamento de licenças ou alvarás,
podem impactar negativamente os nossos negócios.
A implementação dos nossos empreendimentos e projetos está condicionada à obtenção de licenças
e alvarás exigidos pela legislação aplicável, tais como a regulamentação ambiental, edilícia, de
zoneamento e segurança. A obtenção dessas licenças e alvarás está sujeita à outorga pelas
autoridades governamentais competentes e à fiscalização de órgãos governamentais, tais como o
Ministério Público, e poderá depender de aquisição de CEPACs, realização de contrapartidas e/ou
pagamento de outorga.
A não aprovação de projetos, obtenção, atrasos, embargos ou cancelamentos dessas licenças e/ou
alvarás, por qualquer razão, inclusive por ação do Ministério Público, poderá levar à interrupção ou
cancelamento da implementação dos nossos empreendimentos e/ou projetos, o que poderá causar
um impacto negativo adverso relevante sobre nossa imagem, reputação e atividades. Ainda, o
descumprimento da regulamentação poderá nos sujeitar e a nossos administradores a penalidades
administrativas e criminais, bem como ao dever de reparar eventuais danos causados por nossa
conduta.
Poderemos não ser bem-sucedidos na execução de nossa estratégia de negócio, o que
poderá afetar negativamente nossos planos para aumentar nossa receita e rentabilidade.
Nossa estratégia de negócio e desempenho financeiro, conforme descrito no item 7, dependem do
sucesso na implementação de diversos elementos, como oportunidades de aquisição de terrenos,
desenvolvimento de novos empreendimentos, aprovação de projetos pelas autoridades
competentes, variações do custo de obras, retenção de pessoas chave, fatores macroeconômicos
favoráveis, acesso a financiamentos em condições atrativas e aumento da capacidade de consumo,
dentre outros. Não podemos garantir que nossa estratégia será integralmente realizada com
sucesso. Em consequência, podemos não ser capazes de expandir nossas atividades e replicar
nossa estrutura de negócios.
Além disso, alguns aspectos de nossa estratégia de negócio também podem resultar no aumento
dos nossos gastos operacionais, tais como despesas com novos empreendimentos, equipe de
vendas, pessoal, que pode não ser compensado por um aumento equivalente de nossa receita,
tendo como resultado em uma diminuição de nossas margens operacionais. Assim, caso não
sejamos bem-sucedidos na execução de nossa estratégia de negócios, nossos planos para
aumentar nossa receita e rentabilidade poderão ser afetados de forma adversa.
A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento poderá nos
afetar adversamente.
Nosso crescimento depende, principalmente, da nossa capacidade de adquirir novos
empreendimentos, que nos sujeita a diversos riscos e incertezas. Nossa capacidade de expansão
poderá ser prejudicada se não formos capazes de identificar imóveis e/ou terrenos estrategicamente
localizados e adequados para instalação de nossos empreendimentos de alto padrão, ou caso as
condições de locação ou construção sejam desfavoráveis ou se os investimentos necessários para
adequação do imóvel às nossas necessidades forem muito elevados. Ademais, regulamentações
sobre uso do solo e leis de zoneamento mais rigorosas nas regiões em que pretendemos operar
poderão tornar mais onerosa e difícil a obtenção de imóveis e/ou terrenos estrategicamente
localizados e adequados para instalação de nossas propriedades para venda e/ou locação. Além
disso, nossos empreendimentos em fase de lançamento poderão não alcançar o nível de receita e
lucratividade no tempo estimado por nós e poderão afetar negativamente a nossa lucratividade, o
que poderá impactar nossas atividades pretendidas e nossos futuros resultados consolidados.
Ademais, caso venhamos a expandir nossas operações para áreas onde ainda não atuamos,
poderemos enfrentar dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento dessas novas regiões
geográficas e não ser bem-sucedidos em nossos investimentos.
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Devido à potencial necessidade de recursos adicionais, podemos enfrentar riscos financeiros: (i)
associados a maior endividamento, como aumento das taxas de juros praticados no mercado,
redução da liquidez do mercado e do acesso a mercados financeiros e necessidade de maior volume
de fluxo de caixa para manutenção da dívida, ou (ii) associados à emissão de ações adicionais, como
diluição de participação e lucros dos nossos acionistas.
Neste sentido, não podemos assegurar que a nossa capacidade de gerenciamento de crescimento
será bem-sucedida ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso não sejamos
capazes de gerenciar o crescimento de forma satisfatória, poderemos perder nossa posição no
mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre nossa condição financeira, resultados
operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de nossa emissão.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionista Vendedor
CFL INC PAR S.A.
Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.825, conj. 1008 – Chácara das Pedras
CEP 91330-001, Porto Alegre, RS
At.: Sr. Pedro Nocetti
Tel.: +55 (51) 3018-6531
[ACIONISTA VENDEDOR]
[•]
At.: [•]
Tel.: +55 (51) [•]
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º (parte),
4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br/itaubba-pt/

Banco BTG Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com

Banco Santander (Brasil) S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/

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

Consultores Legais
Locais da Companhia
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Fernando Zorzo
Tel.: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
Milbank LLP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Fabiana Sakai
Tel: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com

Matter, Boettcher, Zanini & Souza
Rua Furriel Luiz Antonio de Vargas, 250, 12º andar
CEP 90470-130, Porto Alegre, RS
At.: Rodrigo Souza
Tel: +55 (51) 3328-7000
www.mbz.adv.br

26

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Machado, Meyer, Sendacz & Opice Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Eliana Chimenti / Gustavo Secaf Rebello
Tel.: +55 (11) 3150-7035 / 3150-7480
www.machadomeyer.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041,
Torre E, CJ 17A
CEP 04543-011, São Paulo, SP.
At.: Manuel Garciadiaz
Telefone: (11) 4871-8400
Fax: (11) 4871-8400
www.davispolk.com

Auditores Independentes da Companhia
Grant Thornton Auditores Independentes
Av. Iguaçu, 418, sala 1404 - Petrópolis
CEP 90470-430, Porto Alegre, RS
At.: Sr. Romeu Sabino da Silva
Tel.: +55 (51) 3500-8743
https://www.grantthornton.com.br/

Declaração 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, as quais se encontram anexas a
este Prospecto a partir da página 174.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas
páginas 21 e 83, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência e nas demonstrações financeiras 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 Controlador ou
Luciano Correa

Luciano Bocorny Correa, brasileiro, casado, empresário,
portador da carteira de identidade nº 1018725349, expedida
pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 747.883.700-00,
com endereço comercial na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha,
2.825, conj. 1008, Chácara das Pedras, CEP 91330-001.

Acionista Vendedor

[•].

Ações

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

Ações Adicionais

Até a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade
de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares) 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
Suplementares), ou seja, em até [•] ([•]) Ações, [sendo (i) no
contexto da Oferta Primária, até [•] ([•]) novas Ações a serem
emitidas pela Companhia, e (ii) no contexto da Oferta
Secundária, até [•] ([•]) Ações de titularidade do Acionista
Vendedor, a serem por ele alienadas, nas mesmas condições
e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas[,]
sendo que, caso a Oferta Primária venha a ser acrescida das
Ações Adicionais, serão inicialmente colocadas as Ações
Adicionais de titularidade do Acionista Vendedor e
posteriormente, se for o caso, as Ações Adicionais da Oferta
Primária]. As Ações objeto da Oferta secundária, se for o caso,
serão colocadas como Ações Adicionais.
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Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta (Free
Float)

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias
de emissão da Companhia em circulação no mercado, sendo
totalmente detidas pelos acionistas da Companhia. Após a
realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e o
exercício da Opção de Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, [•] ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de aproximadamente [•]% de seu
capital social, estarão em circulação no mercado, sendo [•]%
das ações detidas pelo Acionista Controlador. Considerando
a colocação das Ações Adicionais e o exercício da Opção de
Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•]
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social”
na página 43 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Montante de até 15% do total das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, até
[•] ([•]) Ações, [sendo (i) no contexto da Oferta Primária, até
[•] ([•]) novas Ações a serem emitidas pela Companhia, e (ii)
no contexto da Oferta Secundária, até [•] ([•]) Ações de
titularidade do Acionista Vendedor, a serem por ele alienadas,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais),
conforme opção a ser outorgada [pela Companhia e pelo
Acionista Vendedor] ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação, opção essa a ser exercida nos termos
dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400.
Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação
por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador
terá o direito, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até trinta dias
contados da data de início da negociação das ações ordinárias
de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção
de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou
mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia
seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e
os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do
Preço por Ação. As Ações objeto da Oferta secundária, se for
o caso, serão colocadas como Ações Suplementares.

Agente Estabilizador ou BTG
Pactual

O Banco BTG Pactual S.A., agente autorizado a realizar
operações de estabilização de preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado brasileiro, nos termos do
Contrato de Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

O Itau BBA USA Securities, Inc., o BTG Pactual US Capital
LLC, o Santander Investment Securities Inc. e a XP
Investments US, LLC., considerados em conjunto.
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Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo
52 e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando 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
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 67 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, mediante aumento do capital
social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem
como seus termos e condições, foram aprovados em
assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 7
de agosto de 2020, cuja ata foi registrada perante a JUCISRS
sob o nº [•] e será publicada no DOERS e no jornal Correio do
Povo oportunamente.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado em 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 JUCISRS e publicada no jornal Correio do Povo
na data de disponibilização do Anúncio de Início, e no DOERS
no dia útil seguinte à data de disponbilização do Anúncio de
Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em
relação ao Acionista Vendedor para a participação na Oferta
Secundária e à fixação do Preço por Ação.
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Atividade de Estabilização

Direito exclusivo outorgado ao Agente Estabilizador de, por
intermédio da Corretora, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, por um período de até
30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
§3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476,
antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de
realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações
poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim,
o Agente Estabilizador 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.

Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em [•] de [•] de 2020, a ser novamente
divulgado em [•] de [•] de 2020 com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta, informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta,
incluindo os relacionados ao recebimento de Pedidos de
Reserva, em conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM
400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto.

BTG Pactual ou Agente
Estabilizador

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$36.880.453,00, totalmente subscrito e integralizado,
representado por 36.880.453 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública
de Distribuição de Ações Ordinárias da CFL INC PAR S.A., a
ser celebrado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor,
pelos Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de
interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

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

31

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo das Ações Ordinárias de Emissão da
CFL INC PAR S.A., celebrado entre [•], na qualidade de
doadora, o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a
Corretora e a B3.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão
da CFL INC PAR S.A., celebrado entre [a Companhia, o
Acionista Vendedor], o Agente Estabilizador, a Corretora e os
demais Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade
de intervenientes anuentes, que rege os procedimentos para
a realização das Atividades de Estabilização no mercado
brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi devidamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos
do artigo 23, §3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado entre,
de um lado, a B3 e, de outro lado, a Companhia, em [] de []
de 2020, por meio do qual a Companhia aderiu ao Novo
Mercado, observado que o referido contrato entrará em vigor
na data de divulgação do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços celebrado, nesta data,
entre a Companhia, o Acionista Vendedor e a B3.

Coordenador Líder ou Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

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

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.477, 14º Andar, Parte, CEP 04538-133, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 43.815.158/0001-22, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social

Cronograma Estimado da Oferta Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” na página 52 deste Prospecto.
Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

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

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
destinados para (i) aquisição de terrenos; (ii) custos de
construção; e (iii) despesas administrativas, de vendas e
gerais.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária, que
decorrerão, se for o caso, da colocação das Ações Adicionais
e das Ações Suplementares, serão integralmente repassados
ao Acionista Vendedor.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto
Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos
a partir da página 101 deste Prospecto e na seção “18 Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, a partir da
página 859 deste Prospecto.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta.
Assim, caso não haja demanda para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos
de Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente
depositados pelos Investidos Não Institucionais serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio
e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis, contados da data de disponibilização de comunicado
neste sentido. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na
medida que não será admitida a distribuição parcial no
âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser
cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em adquirir a totalidade das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) até a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding”, na página [] deste
Prospecto.
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Evento de Fixação do Preço em
Valor Inferior à Faixa Indicativa

Fixação do Preço por Ação em montante abaixo de 20% do
preço inicialmente indicado, considerando um Preço por Ação
que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor
máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante
desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor
mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo
II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular
CVM/SRE 01/20, de 5 de março de 2020 (“Ofício-Circular
CVM/SRE”). No caso de ocorrência de Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, os Investidores Não
Institucionais poderão desistir de seus respectivos Pedidos de
Reserva sem quaisquer ônus.

Faixa Indicativa

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

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco
relacionados à subscrição/aquisição das Ações que
devem ser considerados na tomada da decisão de
investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações”, a partir das páginas 21 e 83 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco
descritos na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência, a partir da página 512 deste Prospecto,
para ciência dos riscos que devem ser considerados
antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

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

O investimento nas Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão
de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há
qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida
por lei de adquirir Ações ou com relação à qual o investimento
em Ações seria, no entendimento da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados
à subscrição/aquisição das Ações que devem ser
considerados na tomada da decisão de investimento, os
investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia
– Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das
páginas 21 e 83 deste Prospecto, respectivamente, bem
como os Fatores de Risco descritos na seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência, a partir da página
512 deste Prospecto, para ciência dos riscos que devem
ser considerados antes de investir nas Ações.
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Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 e convidadas a
participar da Oferta por meio da adesão à carta convite a sedr
disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar,
exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Não Institucionais.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de
emissão da Companhia assinados pela [Companhia, seus
Administradores e Acionista Vendedor].

Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela SEC,
em operações isentas de registro nos Estados Unidos,
previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre
títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não
os Estados Unidos e o Brasil, os investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (nonU.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, em ambos os casos, desde que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento da Lei 4.131, da Resolução 4.373 e da Instrução
CVM 560, sem a necessidade, para tanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
outro país,

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, nos termos da
regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, cujas intenções
específicas ou globais de investimento excedam
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, 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 e profissionais nos
termos da regulamentação da CVM, em todos os casos,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (inexistindo
para estes valores mínimo ou máximo de investimento), nos
termos da Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, bem como os Investidores
Estrangeiros.
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Investidores Não Institucionais

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

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta de Varejo

Oferta destinada aos Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma única
Instituição Consorciada, observado que, considerando o
esforço mínimo de dispersão acionária previsto no artigo 12
do Regulamento do Novo Mercado, o montante de, no
mínimo, 10% da totalidade das Ações, considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares, e de, no máximo, 20%
da totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares,será destinado, prioritariamente, à
colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que
tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

Oferta destinada a Investidores Institucionais a ser realizada
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, e
pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, junto a
Investidores Institucionais.

Oferta Primária

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

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de, até, [•] ([•]) Ações de
titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no Brasil em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes
da Oferta, incluindo esforços de colocação das Ações Adicionais
e das Ações Suplementares no exterior a serem realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e/ou pela CVM, sendo certo que as Ações objeto
da Oferta Secundária, se for o caso, serão colocadas como
Ações Adicionais ou Ações Suplementares, neste último por
meio do exercício da Opção de Ações Suplementares.
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Offering Memoranda

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

Opção de Ações Suplementares Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação [pela
Companhia e pelo Acionista Vendedor] ao Agente
Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400,
para colocação das Ações Suplementares, nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, opção
essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em
especial, a Instrução CVM 400.
Pedido de Reserva

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

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•]
de [•] de 2020, inclusive, para formulação de Pedido 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 antecedeu em pelo
menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva
pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou do
Acionista Vendedor e/ou outras pessoas vinculadas à
emissão e distribuição das Ações, bem como seus cônjuges
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou
dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes
autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais
que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta
e/ou dos Agentes de Colocação Internacional, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta;
(vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a elas
vinculadas, desde que diretamente envolvidas na Oferta;
(vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores
e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas nos itens
(ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja
maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se
geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até
seis meses contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400;
ou (ii) na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa. O preço de subscrição ou
aquisição, conforme o caso, por Ação, será fixado após a
realização do Procedimento de Bookbuilding, e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade
e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação
coletada junta a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de
determinação do Preço por Ação é justificável na medida em
que tal Procedimento de Bookbuilding, reflete o valor pelo qual
os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por
Ações. Os Investidores Não Institucionais não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão do processo de determinação
do Preço por Ação.
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Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado
com
Investidores
Institucionais
pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de
Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no
artigo 23, §1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento,
até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a
colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo as respectivas intenções de investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos
por Investidores Não Institucionais no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas não serão cancelados. A
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das ações
de emissão da Companhia no mercado secundário. Para
mais informações, veja seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam consideradas
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na
página 85 deste Prospecto Preliminar.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas e se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM
400.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR
S.A., incluindo o Formulário de Referência e demais
documentos a ele anexos.
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Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações de Emissão da CFL INC PAR
S.A., incluindo o Formulário de Referência, elaborado nos
termos da Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, bem
como de seus anexos e eventuais aditamentos ou
suplementos.

Prospectos

Este Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores
Institucionais.

Registros da Oferta

O pedido de registro da Oferta Primária e da Oferta Secundária foi
protocolado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e pelo
Coordenador Líder perante a CVM em [•] de [•] de 2020, estando
a presente Oferta sujeita a prévio registro na CVM.

e

o

Prospecto

Definitivo,

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” na página 66 deste
Prospecto.
Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, o Acionista Vendedor e os Administradores obrigarse-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional a celebrar os Instrumentos de Lock-Up,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início e observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos
respectivos Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais estes
não poderão efetuar, direta ou indiretamente, (i) ofertar, vender,
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, ou
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações, ou
realizar qualquer operação que teriam mesmo efeito;; (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) divulgar publicamente a intenção de
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii). A
vedação não se aplicará nas hipóteses descritas no artigo 48,
inciso II da Instrução CVM 400, assim como nas hipóteses
descritas nos Instrumentos de Lock-up.

Termo de Aceitação

Modelo de ato de aceitação da Oferta Institucional elaborado nos
termos da Deliberação CVM 860, o qual foi previamente
apresentado à CVM e poderá ser utilizado pelos Coordenadores
da Oferta para fins de cumprimento do disposto em referida
Deliberação CVM 860
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Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos da Instrução
da CVM 539, aplicável aos Investidores Não Institucionais no
âmbito da Oferta de Varejo.

Valor Total da Oferta Primária

R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$36.880.453,00, totalmente subscrito
e integralizado, representado por 36.880.453 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social
mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o
limite de 1.500.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará
o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de
subscrição de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado na data deste Prospecto, e a previsão para após a conclusão da Oferta, considerando
os efeitos da eventual colocação das Ações, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Quantidade
Valor
(R$)
Ações ordinárias ..............................
Total ................................................
(1)
(2)

36.880.453
36.880.453

36.880.453,00
36.880.453,00

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa, que é meramente indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado na data deste Prospecto, e a previsão para após a conclusão da Oferta, considerando
os efeitos da eventual colocação das Ações, considerando a colocação das Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Quantidade
Valor
(R$)
Ações ordinárias ..............................
Total ................................................
(1)
(2)

36.880.453
36.880.453

36.880.453,00
36.880.453,00

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa, que é meramente indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado na data deste Prospecto, e a previsão para após a conclusão da Oferta, considerando
os efeitos da eventual colocação das Ações, sem considerar a colocação das Ações Suplementares
e considerando a colocação das Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Quantidade
Valor
(R$)
Ações ordinárias ..............................
Total ................................................
(1)
(2)

36.880.453
36.880.453

36.880.453,00
36.880.453,00

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa, que é meramente indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado na data deste Prospecto, e a previsão para após a conclusão da Oferta, considerando
os efeitos da eventual colocação das Ações bem como considerando a colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Quantidade
Valor
(R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

Ações ordinárias ..............................

36.880.453

36.880.453,00

[•]

[•]

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

36.880.453

36.880.453,00

[•]

[•]

(1)
(2)

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa, que é meramente indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A composição do capital social não será impactada pela eventual colocação das Ações Adicionais
e/ou das Ações Suplementares.
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 da Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:

Luciano Bocorny Correa ..................................................
Marcelo Schiavon ............................................................
Richard Chagar Gerdau Johannpeter .............................
Outros ..............................................................................
Ações em Circulação.......................................................
Total ................................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias
26.048.664
70,63
4.503.103
12,21
3.621.660
9,82
2.707.025
7,34
0,00
0
36.880.453
100,00

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 824 deste Prospecto.

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

Luciano Bocorny Correa ..................................................
Marcelo Schiavon ............................................................
Richard Chagar Gerdau Johannpeter .............................
Outros ..............................................................................
Ações em Circulação.......................................................
Total ................................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias
26.048.664
70,63
4.503.103
12,21
3.621.660
9,82
2.707.025
7,34
0
0,00
36.880.453
100,00

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 824 deste Prospecto.
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Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e considerando a colocação das Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
26.048.664
70,63
4.503.103
12,21
3.621.660
9,82
2.707.025
7,34
0
0,00
36.880.453
100,00

Luciano Bocorny Correa ..................................................
Marcelo Schiavon ............................................................
Richard Chagar Gerdau Johannpeter .............................
Outros ..............................................................................
Ações em Circulação.......................................................
Total ................................................................................
(1)

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 824 deste Prospecto.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias
26.048.664
70,63
4.503.103
12,21
3.621.660
9,82
2.707.025
7,34
0
0,00
36.880.453
100,00

Luciano Bocorny Correa ..................................................
Marcelo Schiavon ............................................................
Richard Chagar Gerdau Johannpeter .............................
Outros ..............................................................................
Ações em Circulação.......................................................
Total ................................................................................
(1)

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 824 deste Prospecto.

Identificação do Acionista Vendedor, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos
líquidos
Segue abaixo descrição do Acionista Vendedor:
[Qualificação Acionista Vendedor]
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, por
meio, se for o caso, da colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Quantidade(1)
[] .................................................................
Total ............................................................
(1)

(2)
(3)

[•]
[•]

Montante
(R$)(2)
[•]
[•]

Recursos Líquidos
(R$)(2)(3)
[•]
[•]

Sendo [•] Ações Adicionais e [•] Ações Suplementares. Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa,
ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa, que é meramente indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 824 deste Prospecto.
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Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá da Oferta Primária e da Oferta Secundária, e será realizada no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, com
o Regulamento do Novo Mercado e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos
Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a
necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do Anúncio de
Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares)
poderá, [a critério da Companhia 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 Suplementares), ou seja, em até [•] ([•]) Ações, [sendo (i) no contexto da Oferta
Primária, até [•] ([•]) novas Ações a serem emitidas pela Companhia, e (ii) no contexto da Oferta
Secundária, até [•] ([•]) Ações de titularidade do Acionista Vendedor, a serem por ele alienadas, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas[,] sendo que, caso a
Oferta Primária venha a ser acrescida das Ações Adicionais, serão inicialmente colocadas as Ações
Adicionais da Oferta Secundária e posteriormente, se for o caso, as Ações Adicionais da Oferta
Primária].
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 ofertaqdas (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até [•] ([•]) Ações, sendo [(i) no contexto da Oferta Primária, até [•] ([•])
novas Ações a serem emitidas pela Companhia, e (ii) no contexto da Oferta Secundária, até [•] ([•])
Ações de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas], conforme opção outorgada [pela Companhia e pelo Acionista Vendedor] ao
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, opção essa a ser exercida nos termos
dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400. O Agente Estabilizador terá o direito,
a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até trinta
dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre
o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
As Ações objeto da Oferta Secundária, se for o caso, serão colocadas como Ações Adicionais ou
como Ações Suplementares, neste último caso por meio do exercício da Opção de Ações
Suplementares.
As Ações (exceto as Ações Suplementares) serão colocadas pelas Instituições Participantes da
Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, em reais, nos termos do artigo 19, § 4º, da
Lei do Mercado de Capitais.
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A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro do Securities Act.
Aprovações societárias
A realização da Oferta Primária, mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do limite
de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foram aprovados na assembleia geral extraordinária da
Companhia realizada em 7 de agosto de 2020, cuja ata foi registrada na JUCISRS sob o nº [•] e será
publicada no DOERS e no jornal Correio do Povo oportunamente.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu Estatuto Social, serão aprovados em reunião do Conselho de
Administração 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 JUCISRS e publicada no
jornal Correio do Povo na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOERS no dia útil seguinte
à data de disponibilização do Anúncio de Início.
[Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a
participação na Oferta Secundária e à fixação do Preço por Ação.]
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo,
no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observada as condições de eficácia descritas
neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor Inferior à Faixa
Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, §1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada
junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável, na medida em que tal
Procedimento de Bookbuilding reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão
suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e o exercício da Opção de Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•]
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente [•]% de seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação da totalidade das Ações
Adicionais e o exercício integral da Opção de Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página 43
deste Prospecto.
Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia [e pelo Acionista Vendedor], na proporção das Ações
efetivamente colocadas.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares:

Custos
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação ....................................
Comissão de Colocação .........................................
Comissão de Garantia Firme ..................................
Remuneração de Incentivo(2) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Tributos relativos às Comissões .............................
Despesas da Oferta
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Advogados e Consultores(3) ...........
Publicidade da Oferta(4)(5)........................................
Total de Despesas(6) .............................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas ........
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Valor(1)
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Valor por Ação
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Percentual máximo para a Remuneração de Incentivo que, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração
a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e do Acionista Vendedor. Os critérios
utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um
do Acionista Vendedor tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas
atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos [assumidas exclusivamente pela Companhia].
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções, gráfica e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações
Suplementares:

Custos
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação ....................................
Comissão de Colocação .........................................
Comissão de Garantia Firme ..................................
Remuneração de Incentivo(2) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Tributos relativos às Comissões .............................
Despesas da Oferta
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Advogados e Consultores(3) ...........
Publicidade da Oferta(4)(5)........................................
Total de Despesas(6) .............................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas ........
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Valor(1)
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Valor por Ação
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Percentual máximo para a Remuneração de Incentivo que, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração
a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e do Acionista Vendedor. Os critérios
utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um
do Acionista Vendedor tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas
atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos [assumidas exclusivamente pela Companhia].
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções, gráfica e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações
Suplementares:

Custos
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação ....................................
Comissão de Colocação .........................................
Comissão de Garantia Firme ..................................
Remuneração de Incentivo(2) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Tributos relativos às Comissões .............................
Despesas da Oferta
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Advogados e Consultores(3) ...........
Publicidade da Oferta(4)(5)........................................
Total de Despesas(6) .............................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas ........
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Valor(1)
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Valor por Ação
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Percentual máximo para a Remuneração de Incentivo que, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração
a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e do Acionista Vendedor. Os critérios
utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um
do Acionista Vendedor tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas
atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos [assumidas exclusivamente pela Companhia].
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções, gráfica e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas, considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares:

Custos
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação ....................................
Comissão de Colocação .........................................
Comissão de Garantia Firme ..................................
Remuneração de Incentivo(2) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Tributos relativos às Comissões .............................
Despesas da Oferta
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Advogados e Consultores(3) ...........
Publicidade da Oferta(4)(5)........................................
Total de Despesas(6) .............................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas ........
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

Valor
(R$)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Valor por Ação
(R$)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Percentual máximo para a Remuneração de Incentivo que, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração
a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e do Acionista Vendedor. Os critérios
utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um
do Acionista Vendedor tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas
atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos [assumidas exclusivamente pela Companhia].
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções, gráfica e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
[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 os
Acionistas Vendedores 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 89 deste Prospecto.]
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e do Acionista Vendedor, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais, no
âmbito da Oferta Institucional.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1.

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

Data(1)
[•]

2.

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

[•]

3.

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

[•]

4.

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)

[•]

5.

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

[•]

6.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•]

7.

Encerramento do Período de Reserva

[•]

8.

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

[•]

9.

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

[•]

10. Início de negociação das Ações no Novo Mercado

[•]

11. Data de Liquidação

[•]

12. Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•]

13. Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

[•]

14. Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

[•]

(1)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, 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 data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo 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 CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, do Acionista Vendedor, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na
Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 66 deste Prospecto.
Para mais informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das
Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da
Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, ver “Informações
sobre a Oferta – Características Gerais da Oferta - Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação” na página 62 deste Prospecto.
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A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos
investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data deste
Prospecto e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas
distintas, quais sejam, (i) a Oferta de Varejo, destinada a Investidores Não Institucionais; e (ii) a
Oferta Institucional, destinada a Investidores Institucionais, conforme descritas adiante, observado o
disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo
Mercado.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e do Acionista Vendedor, elaborarão
plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, §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 dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor,
observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil
de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o
recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para
leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos
Coordenadores da Oferta.
O público alvo da Oferta consiste em:
(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3, nos termos
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no
Brasil, que realizaram Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos
da Instrução da CVM 539; e
(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, nos termos
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$1.000.000,00
(um milhão de reais), além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar
pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados e profissionais nos termos da
regulamentação da CVM, em todos os casos, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil
(inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de investimento), nos termos da Instrução da
CVM 539, em todos os casos, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, bem como os
Investidores Estrangeiros.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução da CVM 505 serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores
que sejam (i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou do Acionista Vendedor e/ou
outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição das Ações, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação da
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais
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profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas, desde
que diretamente envolvidas na Oferta; (vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores
e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos
de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência, são permitidas na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no
âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que: (i) tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas e (ii) se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48,
inciso II, 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 88 deste
Prospecto Preliminar.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda
para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais
e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidos Não Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada, no prazo máximo de três dias úteis, contados da data de disponibilização de
comunicado neste sentido. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida que o regime de distribuição da Oferta é o de
garantia firme de liquidação e não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) até a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding”, na página 86 deste Prospecto.
[Não haverá contratação de formador de mercado para esta Oferta.]
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva,
durante o Período de Reserva (período compreendido entre [•] de 2020, inclusive, e [•] de 2020,
inclusive), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (período compreendido entre [•] de 2020, inclusive, e
[•] de 2020, inclusive), observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas
condições descritas abaixo.
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Nos termos da Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), com
respaldo no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, no caso de a reserva
antecipada efetuada pelo referido Investidor Não Institucional vir a ser efetivamente alocada no
contexto da Oferta, o Pedido de Reserva preenchido por referido Investidor Não Institucional passará
a ser o documento de aceitação de que trata a Deliberação CVM 860 por meio do qual referido
Investidor Não Institucional aceitou participar da Oferta e subscrever/adquirir e integralizar/liquidar
as Ações que vierem a ser a ele alocadas.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em
data que antecederá em pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que
não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
terão seus Pedidos de Reserva cancelados, em caso de excesso de demanda superior a um terço
à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), 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 um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta de Varejo e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária previsto
no artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, caso haja demanda e a critério dos Coordenadores
da Oferta, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado, prioritariamente, à colocação pública
junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio,
conforme disposto no item (h) abaixo.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), e nas seções “Suspensão,
modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir
das páginas 60 e 63, respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta de Varejo deverão
realizar reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento
do Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, durante o Período de Reserva ou
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, em qualquer
hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva;
(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deverá indicar,
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada,
sob pena de, não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada. Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço da
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de Ações
junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas;
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(c) cada Investidor Não Institucional poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto
no §3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o
Investidor Não Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo
do Preço por Ação, seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser
subscrita/adquirida e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão
informados a cada Investidor Não Institucional, pela Instituição Consorciada que houver recebido
o respectivo Pedido de Reserva, até as 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data
de disponibilização do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sendo o
pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva, ressalvada a possibilidade de rateio prevista
na alínea (h) abaixo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado na alínea
(d) acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:30
horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor
Não Institucional e cancelará automaticamente tal Pedido de Reserva;
(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato de
Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (e) acima, a cada Investidor Não
Institucional, o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvada a possibilidade de
desistência prevista na seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”,
a partir da página 60 deste Prospecto, as possibilidades de cancelamento previstas nos itens
(b), (c), (e) e na seção “Violação e Normas de Conduta”, a partir da página 63 deste Prospecto,
e a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de
Ação, o valor do investimento não considerará a referida fração, devendo ser considerada
somente a quantidade inteira de Ações;
(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja
igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo
todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas e
eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais, destinadas a Investidores
Institucionais; e
(h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja
superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será realizado rateio das Ações
da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas a Investidores Não
Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais que tiverem apresentado Pedido de
Reserva, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e a quantidade total de
Ações destinadas à Oferta de Varejo, desconsiderando-se as frações de Ações até o limite de
R$3.000,00 (três mil reais) por Investidor Não Institucional, e (ii) uma vez atendido o critério de
rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas a
Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais,
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações
de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações
destinadas a Investidores Não Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos
excedentes dos Investidores Não Institucionais possam ser, total ou parcialmente, atendidos,
sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste
item.
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Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a
seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”, a partir da página 60
deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição/aquisição das Ações mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo
com o procedimento aqui descrito.
As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores
Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não
Institucional.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos
de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido de
Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes, deste Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 21 e 83, respectivamente, bem como
o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, a partir da página 512 deste
Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar
seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou
mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o
prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou,
se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem
com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido
de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição
Consorciada.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes
são destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores
da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e
assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos
acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimento de Bookbuilding.
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, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o
disposto no plano de distribuição, nos termos do §3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base
diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de
avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
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Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone ou fac-simile,
sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações que cada Investidor Institucional deverá
subscrever/adquirir e o Preço por Ação. A entrega das Ações (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares) alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante
pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor
resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) alocadas ao Investidor Institucional, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
No contexto da Oferta Institucional, e conforme dispõe a Deliberação CVM 860, a
subscrição/aquisição das Ações deverá ser formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo
Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador com o qual tiver efetuado
sua ordem de investimento e, nos termos da Deliberação CVM 860, deverá, no mínimo, (i) conter as
condições de subscrição/aquisição e de integralização/liquidação das Ações, (ii) esclarecer que não
será admitida a distribuição parcial da Oferta (exceto pelas Ações Adicionais e pelas Ações
Suplementares), (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à Oferta,
e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal formalização poderá
ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador com o qual tiver efetuado
sua ordem de investimento, do modelo de termo de aceitação da Oferta previamente apresentado à
CVM (“Termo de Aceitação”) As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em
moeda corrente nacional, nos termos da Lei nº 4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Instrução CVM
560.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, , mediante a coleta de intenções de investimento até o limite de 20%
(vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de
Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de
investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
[A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo
55.] Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) são
permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM
400, desde que: (i) tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas e (ii) se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso II, 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 88 deste Prospecto.
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A participação dos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores
Institucionais que sejam consideradas Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na
página 85 deste Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos
termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de divulgação do
Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, em conformidade
com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e financeira
da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com relação à
distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o
segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares.
As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação
ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação de forma individual e não solidária, na proporção e até o limite individual
de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação, a totalidade das Ações, diretamente ou por meio das Instituições
Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os
esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 62 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
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O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento
pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos
relevantes na Companhia e no Acionista Vendedor e em seus negócios, a execução de certos
procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos
assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura dos
Instrumentos de Lock-Up pela Companhia, seus Administradores e Acionista Vendedor, dentre
outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e o Acionista Vendedor assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia, bem como obriga o Acionista Vendedor,
a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato
de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de isenções
das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo
a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra o Acionista Vendedor no exterior. Estes
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nestes processos. Se eventualmente a Companhia for condenada em um processo no exterior em
relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver
valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na
Companhia. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços
de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil”, na página 87 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto e do
Prospecto Definitivo, incluindo o Formulário de Referência a eles anexo, que altere substancialmente
o risco assumido pelos Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos
do artigo 45, §4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20
da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400, e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado
considerando um preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante da aplicação de 20% deverá ser descontado do
valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do item
21 do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus
respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, indicadas na
seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para
divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das Instituições
Consorciadas) e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e
certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente
de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso
o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá
comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido
de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos,
até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total
de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros
tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados da data de
disponibilização de comuicado neste sentido.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação
de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo
de três dias contados da data de disponibilização de comunicado neste sentido.
A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos
do artigo 19, §4º, da Instrução CVM 400.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a celebração e entrega, aos
Coordenadores da Oferta, dos Instrumentos de Lock-Up, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações (sem considerar as Ações Suplementares) em mercado de balcão não
organizado, em regime de garantia firme de liquidação, prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................
BTG Pactual .................................................................................
Santander .....................................................................................
XP.................................................................................................
Total .............................................................................................

Quantidade

Percentual (%)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
100,00%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/adquirir as Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação. A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, forem concedidos os registros da
Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM e da Oferta pela
CVM, assinados e cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no
Contrato de Colocação Internacional e cumpridas as condições suspensivas neles previstas,
disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações, objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada
Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme
de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia
Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação
e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas
e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do
Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações
realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
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Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta
dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, §3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e
a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termos de adesão ao Contrato de Colocação,
na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem
limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período
de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400
e no Código ANBIMA, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e
sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados
todos os Pedidos de Reserva e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos
respectivos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva sobre referido cancelamento,
devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os
valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de até três dias úteis
contados da data de disponibilização de comunicado neste sentido, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante
da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações
judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e
demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores,
(iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter
suspenso, por um período de seis meses contados da data da comunicação da violação, o direito de
atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a
coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em
hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas
intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da
Instituição Consorciada.
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Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto
social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais
eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho de
Administração;
c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação vigente
e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário àquele
dado aos acionistas controladores (tag along);
e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, 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;
f)

direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e

g) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, a partir da
página 859 deste Prospecto.
Negociação das Ações na B3
A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de emissão
da Companhia, incluindo as Ações, serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no item
“12.12 – Outras Informações Relevantes” do Formulário de Referência, a partir da página 789 deste
Prospecto. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma
instituição autorizada a operar na B3.
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Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência a ele
anexo, 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 a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e do item “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, deste Prospecto.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, o Acionista Vendedor e os administradores obrigar-se-ão perante os Coordenadores
da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional a celebrar os Instrumentos de Lock-Up, pelo
período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início e
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos respectivos
Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais estes não poderão, direta ou indiretamente, (i) ofertar,
vender, 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, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações, ou realizar qualquer operação
que teriam mesmo efeito; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer outro arranjo
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) divulgar publicamente a intenção de
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii). A vedação não se aplicará nas hipóteses
descritas no artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400, assim como nas hipóteses descritas nos
Instrumentos de Lock-up.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário declare por escrito estar vinculado e de acordo com os
termos do Instrumento de Lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do Instrumento de Lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que,
antes de tal transferência, o trust declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos do
Instrumento de Lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act, dos signatários do
Instrumento de Lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo beneficiário declare por
escrito estar vinculado e de acordo com os termos do Instrumento de Lock-up; (iv) transferências
realizadas pelos acionistas controladores da Companhia em razão de penhor ou alienação fiduciária
em razão de empréstimos pessoais ou para companhias em tais pessoas detenham participação
societária, sendo que os terceiros envolvidos em tais transferências pode executar, exercitar ou de
outra forma dispor dos direitos dos valores mobiliários sujeitos ao Lock-up, desde que tal penhor ou
alienação fiduciária não exceda 20% do total do capital social detido pelos acionistas controladores
na Companhia e desde que, ainda, antes de tal transferência, o terceiro envolvido em tal
transferência declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos do Instrumento de Lockup; (v) 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 ordinárias de emissão da Companhia para fins de
realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Estabilização; e (vi) transferências em conexão com a venda de valores
mobiliários recebidos exclusivamente em decorrência do exercício de opções nos termos de
qualquer plano de opções de compra de ações da Companhia.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações ordinárias
de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de potencial venda,
de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a conclusão da
Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” na página 83 deste Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável,
não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja
proibida por lei de adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no
entendimento da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que
leiam este Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”,
a partir das páginas 21 e 83, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste
Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios e
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das
Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta
e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
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Companhia
CFL INC PAR S.A.
Av. Doutor Nilo Peçanha, 2.825, conj. 1008
Chácara das Pedras – CEP 91330-001, Porto Alegre, RS
At.: Sr. Pedro Nocetti
Tel.: +55 (51) 3018-6531
[https://www.cfl.com.br/ri ] (neste website, clicar no Prospecto Preliminar).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “CFL
INC PAR SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da CFL INC PAR S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO CFL” e selecionar o link “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
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
CFL INC PAR S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO,
EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU
COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO
DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA
COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM
E DA B3.
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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 o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação,
bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
CFL INC PAR S.A.
[https://www.cfl.com.br/ri ] (neste website, clicar no documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “CFL
INC PAR SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)”, por fim clicar em “Aviso ao Mercado’).
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da CFL INC PAR”, clicar no título do documento correspondente).
Banco Santander (Brasil) S.A.
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO CFL” e selecionar o link específico do documento correspondente).
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
CFL INC PAR S.A.” e, então, clicar no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da
Oferta).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em “Central de
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar
no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta
Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “CFL INC PAR S.A.” e, posteriormente,
clicar
no
link
referente
ao
Prospecto
Preliminar
disponível);
e
(ii) B3
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste
website acessar “Empresas”, depois clicar em “CFL INC PAR S.A.”, posteriormente acessar
“Prospecto Preliminar”).
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Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que
haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do
Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as
Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta alertam os
investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente
nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do
Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 83 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA, À OFERTA E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram
requeridos junto à CVM em [•] de [•] de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo
e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os
riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive, ocasionar a perda
integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta
consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor
em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado
de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja
proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em
Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão
dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros
S.A. Em 30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na
ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 bilhões. A história do Itaú BBA começa
com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito
e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição:
o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco
de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização
do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos
estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões
e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas
e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,
fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic,
o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na America do Sul, obtendo a
primeira colocação no ranking por quantidade de operações acumulando um total de US$25,7
bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial
papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados
de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014,
segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando
20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA
ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais
de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21%
e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o
volume total emitido, tendo coordenado operações cujo volume total somou aproximadamente US$8
bilhões.
BTG Pactual
Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em
2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se
para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo
BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management,
asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management,
o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset
management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece serviços de
sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto
em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o BTG Pactual presta
serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de
dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de fusões e aquisições e produtos
estruturados personalizados.
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O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina,
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic,
Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três
vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of
the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete
vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013;
IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em
2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na
sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto
ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research
Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional
Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Devese destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na
oferta de gerdau, a qual foi registrada no brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Par Corretora e do follow-on de telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017,
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das
Lojas Americanas, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da
Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da
Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva,
Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF
Participações, Irani, IMC e Dimed,e do próprio BTG Pactual, assim como do IPO da Mitre Realty,
Estapar, Ambipar e Quero Quero.
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Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada em
1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu conglomerado econômico (“Grupo Santander”)
possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos, 12 mil agências e milhares de clientes em
diversos países. O Santander desenvolve uma importante atividade de negócios na Europa, região
em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc. Adicionalmente,
atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em
15 países do continente e nos Estados Unidos da América.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A.
(incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander Espanha,
The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do
ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE
aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio.
No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do
qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO
no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio do ABN AMRO. Em
24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Por
fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto como pessoa
jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes –
pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades
do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de
atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit Markets),
finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de mercado e
mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se beneficiar dos
serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos
latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em
operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander
figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander
dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores
institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
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Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes,
3.840 agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos
próprios e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido
de, aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação
de aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo,
além de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do Banco
Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida Participações S.A.,
Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e Petrobras Distribuidora S.A.,
e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR MALLS Participações S.A., BR
Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A., International Meal Company
Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da
Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações S.A.,
Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR Properties S.A.,
Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações S.A., e na oferta
pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador na oferta pública inicial da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da
Via Varejo S.A. e do Banco BTG Pactual S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas de
follow-on da Cogna Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A.
XP
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e oferecendo educação financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e
ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu uma rápida expansão, com abertura nos
anos seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 2009, a XP deu mais um
passo e inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de supermercado
financeiro, com uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única para
o investidor. O modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity internacionais,
validando a tese de investimento e permitindo ganhos de escala para seu crescimento.
Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP
Investments US, LLC, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, o Grupo XP
adquiriu a Clear Corretora no Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos,
segmentando suas três marcas para perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).
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Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e sempre
mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP investe de forma relevante no
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz necessário para
que surjam novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim alternativas interessantes
de investimento. A atuação da XP configurou um novo paradigma no mercado de investimentos
brasileiro, consequentemente atraindo a atenção de grandes bancos e investidores. Em 2017, o Itaú
Unibanco adquiriu participação minoritária na companhia, de 49,9%, avaliando a XP em R$12 bilhões
e reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios. Em junho de 2019, o Grupo XP atingiu mais
de 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) clientes ativos e 5.000 (cinco mil) agentes autônomos e
R$275 (duzentos e setenta e cinco) bilhões de reais de ativos sob custódia.
Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de atuação:
(i) corretora de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos para clientes
pessoa física e jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma
plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores;
(ii) asset management, com mais de R$40 (quarenta) bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset
Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de
investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais, engloba um portfólio completo de serviços e
soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente experiente
e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI,
CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A,
Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP classifica-se entre as principais instituições na
coordenação de operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como coordenador.
Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP foi líder na emissão de Certificado de Recebíveis do
Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de Investimentos
Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de participação sobre o
volume total emitido.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma
equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de
equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2017, a XP atuou de forma
ativa no segmento de Equity Capital Markets destacando sua participação nas ofertas de IPO de
Burger King no valor de R$1,98 bilhões; IPO de Omega Geração, no valor de R$789 milhões e
Movida no valor de R$600 milhões. Em 2019, até o fechamento do mês de julho, a XP atuou 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, no follow-on da Movida no valor
de R$832 milhões e no follow-on da Omega no valor de R$831 milhões. Ademais, nos anos de 2016,
2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por
alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda variável
alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR
E OS COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Itaú BBA e as demais
sociedades de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos relevantes com
a Companhia e demais sociedades de seu grupo econômico:


1 (uma) cédula de crédito bancário (CCB), da modalidade Capital de Giro, emitida em 23 de
outubro de 2019, no valor de principal de R$3,0 milhões, com vencimento dia 22 de março
de 2021 e remunerado à taxa fixa de 7,7% ao ano. A CCB conta com aval de Luciano Bocorny
Correa como garantia;



Prestação de serviços à Companhia de cash, com volume médio mensal de R$14,3 milhões,
contratado em 2011, com prazo de vencimento indeterminado, sem quaisquer garantias e com
tarifa média de manutenção de conta no valor de R$ 57,00 por conta corrente;



Prestação de serviços à Companhia de folha de pagamentos, com volume médio mensal de
R$ 27,4 mil por funcionário, contratado em fevereiro de 2012, com prazo de vencimento
indeterminado, sem quaisquer garantias, remunerado em decorrência do pagamento pela
Companhia de tarifas bancárias usuais de liquidação e baixa no valor de R$ 0,50 por operação;



Prestação de serviços à Companhia de sistema Sispag/Boletos, com volume médio mensal de
R$ 6,4 milhões, contratado em maio de 2011, com prazo de vencimento indeterminado, sem
quaisquer garantias e sem taxa de juros, sendo remunerado em decorrência do pagamento pela
Companhia de tarifas bancárias usuais de liquidação e baixa no valor de R$ 5,50 por operação.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico não possuem
qualquer outro relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA e demais sociedades de seu
conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da Oferta, o Itaú BBA e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio
de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum
caso tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos
12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações
em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
A Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Itaú
BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para a prestação de serviços
financeiros, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, formador de mercado,
crédito ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da
Companhia.
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A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou
administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não as Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas
Ações) de emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, 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 Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações,
o que poderá influenciar a demanda e os preços das Ações ou outros termos da Oferta, 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 total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”
deste Prospecto.
Exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”,
na página 48 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú
BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
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 Itaú BBA ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro relacionamento comercial
relevante com o BTG Pactual e demais sociedades de seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da Oferta, o BTG Pactual e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do BTG Pactual e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso tais
negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos
12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações
em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
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A Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o BTG
Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para a prestação de serviços
financeiros, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, formador de mercado, crédito
ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou
administrados pelo BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não as Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas
Ações) de emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade
do seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou
alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda
por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, 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 BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá influenciar a demanda e os preços das Ações ou outros termos da Oferta,
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 total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”
deste Prospecto.
Exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”,
na página 48 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG
Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG
Pactual 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
BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer relacionamento comercial
relevante com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da Oferta, o Santander e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Santander e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso tais
negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos
12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações
em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
A Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Santander
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para a prestação de serviços financeiros, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, formador de mercado, crédito ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou
administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não as Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas
Ações) de emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Santander no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, 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 Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá influenciar a demanda e os preços das Ações ou outros termos da Oferta,
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 total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”
deste Prospecto.
Exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”,
na página 48 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao
Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Santander
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 Santander ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer relacionamento comercial
relevante com a XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da Oferta, a XP e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico da XP e fundos de investimento administrados
e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram negociações de
valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso tais negociações
envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do
capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de valores
a preços e condições de mercado.
A Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, a XP e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para a prestação de serviços financeiros, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, formador de mercado, crédito ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou
administrados pela XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não as Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas Ações) de
emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos
de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, 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 XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que
poderá influenciar a demanda e os preços das Ações ou outros termos da Oferta, 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 total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações” deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”,
na página 48 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia à XP e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na
página 48 deste Prospecto.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
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RELACIONAMENTO ENTRE O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
[•]
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BTG Pactual
[•]
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Santander
[•]
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e a XP
[•]

82

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes
da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na página 21 deste
Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 512 deste
Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas
a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e 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 de outros
fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações.
Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e o Acionista Vendedor
acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor, ou que atualmente são
considerados 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 “afetará a Companhia adversamente” ou
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 512 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o coronavírus responsável pelo
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
responsável pelo COVID-19, o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), entre
outros, podem ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias
mundiais, na economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia, suas controladas e nas
ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo, medidas de restrições à circulação,
distanciamento social e lockdown ao redor do mundo. Como consequência, os países têm imposto
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 têm resultado em volatilidade no preço de matérias-primas e
outros insumos, diminuição de renda e desemprego. A adoção das medidas descritas acima, aliadas
às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19, provocaram um impacto adverso na economia e
no mercado de capitais global, incluindo o Brasil, inclusive causando oito paralizações (circuitbreakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020.
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Nesse sentido, qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um
impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia
brasileira, nos resultados da Companhia e nos valores mobiliários de sua emissão. Surtos de
doenças também podem resultar em quarentena do pessoal da Companhia ou na incapacidade de
acessar suas instalações, o que prejudicaria sua reputação e o preço dos valores mobiliários de sua
emissão.
Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia poderá não se
desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações
ordinárias de emissão da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. 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 poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações ordinárias
de emissão da Companhia. Adicionalmente, sobre os riscos relativos ao mercado de capitais, vide
risco “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o coronavírus responsável pelo
COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação
das ações de emissão da Companhia.” na página 83 deste Prospecto. Se um mercado ativo e líquido
de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das Ações pode ser negativamente impactado.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados
Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos investidores
aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos Estados Unidos, na
União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos investidores nos valores
mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
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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 no Brasil e/ou em outros mercados emergentes podem reduzir o
interesse do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores
mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações,
bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Adicionalmente, sobre os riscos relativos à economia brasileira, vide risco “O surto de doenças
transmissíveis em todo o mundo, como o coronavírus responsável pelo COVID-19, pode levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia.” na página 83 deste Prospecto.]
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de
emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, seus Administradores e o Acionista Vendedor se comprometeram, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e nos respectivos Instrumentos de Lockup, durante o período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início a não
transferir, emprestar, onerar, emitir, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade
das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo
Acionista Vendedor e Administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no mercado.
A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de
ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro, por meio da emissão de valores
mobiliários, inclusive novas ações ordinárias, o que poderá afetar o preço das Ações e
resultar em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de valores mobiliários, inclusive ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações ordinárias de emissão da Companhia ou permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos
pode resultar em alteração no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia
e/ou na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação e
o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário.
O Preço por Ação será definido com base no Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas.
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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.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração
entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa
Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa poderá
resultar em captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o
inicialmente projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos” na página
90 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.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares conforme faculdade prevista nos artigos 30 e
31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, caso as Ações não sejam integralmente adquiridas no âmbito da Oferta até a
Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados. Para informações
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento da Oferta” na página 60 deste Prospecto.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor contábil
de seus investimentos.
O Preço por Ação será 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 adquiram Ações por meio da Oferta receberão um valor
significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta, e sofrerão
diluição imediata do valor de seu investimento de [•]%. Para mais informações sobre a diluição
decorrente da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 93 deste Prospecto.
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de
capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições
que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia poderá, ainda, recorrer a
ofertas públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis,
permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações da
Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma,
confiram um direito de subscrever ou receber ações da Companhia pode ser realizada com exclusão
do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das ações da
Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos investidores.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores
Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para que a Companhia e o Acionista Vendedor os indenizem, caso estes venham a
sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Os esforços de colocação das Ações no exterior nos expõem a normas relacionadas à proteção dos
Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda,
inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores e
autoridades regulatórias como a SEC.
A Companhia e o Acionista Vendedor também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e o Acionista Vendedor no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que
penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção
foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a
eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores
elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva e contratos de compra e venda feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no instrumento de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da
Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo
48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da
Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta,
deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações.
Caso tal desligamento ocorra, 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 juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada. Para maiores informações, veja
a seção “Violações de Norma de Conduta” na página 63 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros,
conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas e se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso 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.
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 data de envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias
contendo informações sobre a Companhia, o Acionista Vendedor 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 o
envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações
que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, do Acionista Vendedor
ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, a CVM poderá a seu exclusivo critério,
caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas com a Oferta ou a
Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente alteração de seu
cronograma.
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A Companhia arcará com parte significativa dos custos e despesas da Oferta, o que poderá
afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com parte significativa dos custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos
e das despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os
valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os
valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os
resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima
que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente R$[•] ([•]
milhões), 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 48 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para:
(i) incorporação de empreendimentos; (ii) Aquisição de Terrenos; e (iii) Custos de Construção.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado
dos Recursos
Líquidos

Destinação
Incorporação de Empreendimentos(4) .............................
[Aquisição de Terrenos](5) ...............................................
[Custos de Construção](6) ...............................................
Total ...............................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

[•]%
[•]%
[•]%
100%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Incorporação de Empreendimentos”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “[Aquisição de Terrenos]”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “[Custos de Construção]”, abaixo.

Incorporação de Empreendimentos
A Companhia celebrou memorando de entendimentos com as empresas Censi & Censi
Incorporadora Ltda., SPE Censi Poa Artur Rocha Empreendimentos Imobiliários Ltda., SPE
Censi Fisa Lbz Gramado Empreendimentos Imobiliários Ltda. e D Seven Soledade
Empreendimentos Ltda. (em conjunto as “Empreendedoras Originais”), visando, uma vez concluída
a Oferta, realizar a incorporação dos empreendimentos de médio alto e de alto padrão Cabral,
Iguaçu, La Rèserve, Le Pierre, Lumì, Poème, Santos Dumont e Tauphick, nas cidades gaúchas de
Porto Alegre, Gramado e Caxias do Sul, com VGV total estimado em R$ 527.432.074,78, e área
construída total estimada em 92.565,07m2 (“Transação Censi”). A fim de equilibrar interesses e
alinhar incentivos de longo prazo, a Transação Censi foi estruturada sob a condição de que seja
realizada e concluída a Oferta e que as contrapartidas da Companhia sejam prestadas parte em
moeda corrente nacional (R$30 milhões), e parte em ações da Companhia (R$50 milhões), avaliadas
ao mesmo Preço por Ação e sujeitas a uma restrição de negociação (lock up). A Companhia espera
celebrar os contratos definitivos da Transação Censi até a divulgação do Aviso ao Mercado. Para
mais informações sobre os Empreendimentos, ver seção 10.8 do Formulário de Referência,
conforme anexo a este Prospecto.
Aquisição de Terrenos
A Companhia pretende usar parte dos recursos captados na Oferta para [•].
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Custos de Construção
Uma vez realizados os investimentos na aquisição de novos terrenos, a Companhia pretende [•].
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, caso haja, por se
tratar exclusivamente de Ações de titularidade do Acionista Vendedor. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária, 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 92 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos e financiamentos por arrendamento (circulante e não circulante) e patrimônio líquido
da Companhia em 30 de junho de 2020, indicando a: (i) situação real em 30 de junho de 2020; e (ii)
posição ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária,
integralmente primária, estimados em aproximadamente R$[•] mil, após a dedução das comissões
e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$[•],
que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das nossas
informações contábeis intermediárias consolidadas, contidas no Formulário de Informações
Trimestrais – ITR, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho 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
493 e 666 deste Prospecto, respectivamente.
Em 30 de junho de 2020
Real
Empréstimos e financiamentos circulante ..................................
Financiamento por arrendamento circulante ..............................
Empréstimos e financiamentos não circulante ...........................
Financiamento por arrendamento não circulante .......................
Total do Patrimônio Líquido ....................................................
Capitalização Total(2) ................................................................
(1)

(2)

Ajustado
Pós-Oferta(1)

(em milhares de R$) (em milhares de R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária, integralmente primária, estimados em R$[•] ([•] mil), após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no Preço por Ação de R$[•],
que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e financiamento por arrendamento (circulante e não circulante)
e o total do patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da capitalização
total da Companhia em R$[•] ([•] mil), após a dedução das comissões e das despesas 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 conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização total da
Companhia desde 30 de junho de 2020.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada
pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a
Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$273.783 (duzentos
e setenta e três, setecentos e oitenta e três milhões) e o valor patrimonial por ação ordinária
correspondia, na mesma data, a R$[•]. Os referidos valores patrimoniais por ação ordinária
representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações
ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Considerando: (i) a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação
de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas
devidas pela Companhia no âmbito da Oferta; e (ii) a emissão de Ações no âmbito da Transação
Censi, descrita na seção “Destinação de Recursos” deste Prospecto; o patrimônio líquido da
Companhia seria de R$[•] milhões, 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 a Oferta – Custos de Distribuição”, página 48 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, considerando os impactos da realização da Oferta
Primária, bem como da Transação Censi:

Preço por Ação(1) ....................................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 30 de junho de 2020 ................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2020 Ajustado para refletir a
Oferta ..................................................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2020 Ajustado para refletir a
Transação Censi(2) ..............................................................................................................
Aumento do Valor Contábil Patrimonial Líquido por Ação Atribuído aos Atuais Acionistas...
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(3) ........
Percentual de diluição dos novos investidores(4) .............................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Após a Oferta Primária
(em R$, exceto
percentagens)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]%

Calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
Calculado considerando o ponto médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias 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 seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 43 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 em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de R$[•] ([•]
milhões) no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial
contábil por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação; após a dedução das
comissões e das despesas 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 conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Planos de Opções
Primeiro Plano
Em assembleia geral extraordinária realizada em 7 de agosto de 2020 foi aprovado o primeiro plano
de opção de compra de ações (“Primeiro Plano”). De acordo com suas disposições, são elegíveis ao
Primeiro Plano os administradores, empregados e demais colaboradores da Companhia e suas
subsidiárias, a critério do Conselho de Administração (“Beneficiários”).
O Primeiro Plano será administrado pelo Conselho de Administração, dispondo de amplos poderes
dentro de sua competência para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para execução
do Primeiro Plano.
De acordo com o Primeiro Plano, o Conselho de Administração poderá aprovar, anualmente ou em
outra periodicidade, Programas de Opções de Compra de Ações (“Programas”), nos quais serão
definidos os Beneficiários, o número de opções outorgadas, a distribuição de tais opções entre os
Beneficiários, o preço de exercício, a data de vigência e as demais regras específicas de cada
Programa, observados os termos e condições gerais.
O Primeiro Plano entrou em vigor na data de sua aprovação pela assembleia geral extraordinária e
poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O
término de vigência do Primeiro Plano não afetará a validade e eficácia das opções ainda em aberto
concedidas com base nele.
Segundo Plano
Em assembleia geral extraordinária realizado em 7 de agosto de 2020 foi aprovado o segundo plano
de opção de compra de ações (“Segundo Plano” e, conjuntamente com o Primeiro Plano, “Planos”).
De acordo com suas disposições, são elegíveis ao Segundo Plano os Beneficiários.
O Segundo Plano será administrado pelo Conselho de Administração, dispondo de amplos poderes
dentro de sua competência para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a execução
do Segundo Plano.
De acordo com o Segundo Plano, o Conselho de Administração poderá aprovar, anualmente ou em
outra periodicidade, Programas, nos quais serão definidos os Beneficiários, o número de opções
outorgadas, a distribuição de tais opções entre os Beneficiários, o preço de exercício, as regras de
vesting, eventuais restrições de negociação (lock up), a data de vigência e as demais regras
específicas de cada Programa, observados os termos e condições gerais.
O Segundo Plano entrou em vigor na data de sua aprovação pela assembleia geral extraordinária e
poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O
término de vigência do Segundo Plano não afetará a validade e eficácia das opções ainda em aberto
concedidas com base nele. Na data deste Prospecto, nenhuma opção havia sido outorgada no
âmbito dos Planos de Opção. Para mais informações sobre os Planos de Opção, veja os itens “13.4
Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” a
“13.8 Informações Necessárias para Compreensão dos Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7”, do
Formulário de Referência da Companhia, a partir da página 806 deste Prospecto.
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Não houve necessidade da apresentação do cálculo da diluição, tendo em vista que o Plano de
Entrega não prevê a emissão de ações de emissão da Companhia e, portanto, não há diluição.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia era uma sociedade limitada e seu capital social era composto
por quotas. Apresentamos abaixo os aumentos de capital social realizados nos últimos cinco anos:
Data do
Aumento

Subscritor/Adquirente

Valor total da
emissão (R$)

Tipo de
Aumento

Total de
Quotas/Ações

Subscrição/
Capital
anterior

Preço de
emissão
(R$)

Preço Pago
(R$)

Fator
cotação

30.04.2015

Luciano Bocorny
Corrêa e Fabiano
Bocorny Corrêa

895.565,00

Subscrição
Privada

898.565 quotas

0,1654

1,00

895.565,00

R$ por
unidade

25.04.2016

Luciano Bocorny
Corrêa e Fabiano
Bocorny Corrêa

3.662.120,00

Subscrição
Privada

3.662.120 quotas

0,58046

1,00

3.662.120,00

R$ por
unidade

28.04.2017

Luciano Bocorny
Corrêa e Fabiano
Bocorny Corrêa.

900.000,00

Subscrição
Privada

900.000 quotas

0,0903

1,00

900.000,00

R$ por
unidade

15.06.2020

Luciano Bocorny
Corrêa

1.258.265,00

Subscrição
Privada

1.258.265 quotas

0,1157

1,00

1.258.265,00

R$ por
unidade

22.06.2020

Luciano Bocorny
Corrêa

18.678.357,17

Subscrição
Privada

18.678.357 quotas

2,0788

1,00

18.678.357,00

R$ por
unidade

30.06.2020

LBC Investimentos e
Participações – EIRELI

R$ 11.503.349,00

Subscrição
Privada

11.503.349 ações

0,4158

5,94

68.323.100,00

R$ por
unidade

A tabela a seguir traz uma comparação entre o preço pago no aumento de capital realizado pela
Companhia nos últimos cinco anos e o Preço por Ação da Oferta:

Aumento de Capital realizado em 30.04.2015 ...............................................................
Aumento de Capital realizado em 25.04.2016 ...............................................................
Aumento de Capital realizado em 28.04.2017 ...............................................................
Aumento de Capital realizado em 15.06.2020 ...............................................................
Aumento de Capital realizado em 22.06.2020 ...............................................................
Aumento de Capital realizado em 30.06.2020 ...............................................................
Preço por Ação(5) ............................................................................................................
(1)

Preço de
Emissão
(R$)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,94
[•]

Preço Pago
por
Ação/Quota
(R$)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,94
[•] (1)

Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, veja o item
“17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia, a partir da página
855 deste Prospecto.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Não foram realizados grupamentos ou desdobramentos pela Companhia nos últimos três exercícios
sociais e no exercício social corrente.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 7 DE
AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS DA COMPANHIA
REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018
E 2017
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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Estatuto Social Consolidado da Companhia
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167

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

168

CFL INC PAR S.A.
CNPJ/MF nº 08.117.803/0001-32
NIRE 43300065006
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em [•] de [•] de 2020
1.
Data, Hora e Local: No dia [•] de [•] de [•], às [•], na sede da CFL INC PAR S.A.
(“Companhia”), na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor
Nilo Peçanha, 2825, conj. 1008, Chácara das Pedras, CEP 91330-001.
2.

Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3.
Mesa: Presidente: Sr. [José Roberto Röhnelt Fagundes]; Secretária: Sra. [Luciano
Bocorny Corrêa].
4.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia.
5.
Ordem do Dia: no âmbito a oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada
pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7 de agosto de 2020 (“Oferta”), deliberar
sobre as seguintes matérias:
(i)
a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem
emitidas pela Companhia ou alienadas pelo acionista vendedor identificado no Prospecto
Preliminar da Oferta, no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”);
(ii)
a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atual
acionista da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo
172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”);
(iii)

a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas;

(iv)

a aprovação dos direitos atribuídos as novas Ações;

(v)
a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a
homologação do novo capital social da Companhia; e
(vi)
a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto definitivo e o final
offering memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer
atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo,
inter alia, assinar o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
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Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR S.A.”, o
“Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR S.A.”
e todos os outros contratos e documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta
(os “Documentos da Oferta”).
6.
Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia
foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:
(i)
a fixação do Preço por Ação em R$ [•] ([•]), com base no resultado do procedimento
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido
exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores
da Oferta e Agentes do Colocação Internacional (conforme definidos no Prospecto Preliminar
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
CFL INC PAR S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução nº
400, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei das Sociedades por
Ações, a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de
que não promoverá diluição injustificada do atual acionista da Companhia e pelo fato de as
Ações serem distribuídas por meio de uma oferta pública, na qual o preço de mercado das
Ações foi definido com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding;
(ii)
o aumento no capital social da Companhia, de R$ [Ɣ] ([Ɣ] reais) para R$ [Ɣ] ([Ɣ] reais),
mediante a emissão de [Ɣ] ([Ɣ]) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme
previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição pública no âmbito da Oferta, com
a exclusão do direito de preferência dos atual acionista da Companhia na subscrição das
Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o
Estatuto Social da Companhia. Do Preço por Ação de R$ [Ɣ] ([Ɣ] reais): [(a) o valor de R$ [Ɣ]
([Ɣ] reais) será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia de R$
[Ɣ] ([Ɣ] reais) em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente será destinado à
formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a
quantia de R$ [Ɣ] ([Ɣ] reais) destinada à reserva de capital];
(iii)
a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda
corrente nacional, na data de liquidação da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos
das cláusulas aplicáveis do Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação
e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR S.A.;
(iv)
a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital
social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares
das Ações previamente emitidas pela Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o
Regulamento do Novo Mercado e o Estatuto Social da Companhia, a partir da data de
publicação do Anúncio de Início da Oferta;
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(v)
a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [Ɣ] ([Ɣ]) Ações,
distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital social
da Companhia, que passa a ser de R$ [Ɣ] ([Ɣ] reais), dividido em [Ɣ] ([Ɣ]) Ações. O Conselho
de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para alterar o
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; e
(vi)
autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo e o final offering
memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos
necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter
alia, assinar os Documentos da Oferta.
7.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião
encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, [•] de [•] de 2020. MESA: [(aa) José Roberto Röhnelt Fagundes - Presidente;
Luciano Bocorny Corrêa – Secretária]. CONSELHEIROS: (aa) [•].
CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

______________________________________
[Luciano Bocorny Corrêa]
Secretário
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
CFL INC PAR S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825, conj. 1008, Chácara das Pedras, CEP
91330-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.117.803/0001-32 ("Companhia"), no âmbito da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais,
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de sua
emissão (“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”) sob a coordenação de
determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários
(“Coordenadores da Oferta”), declara, de acordo com o artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
Considerando que:
(a) assessores legais foram constituídos pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelo
Coordenador Líder para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(b) para tanto, foi efetuada legal due diligence na Companhia, iniciada em fevereiro de 2020 e
que prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo de Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR S.A.,
(“Prospecto Definitivo”);
(c) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos
considerados materialmente relevantes para a preparação do Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR
S.A., (“Prospecto Preliminar”) e do Prospecto Definitivo;
(d) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados à Companhia e aos Acionistas
Vendedores documentos e informações adicionais relativas à Companhia e aos Acionistas
Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter disponibilizado; e
(e) foram disponibilizados pela Companhia todos os documentos, bem como foram prestadas
todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir
aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
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Declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência e suficiência das informações prestadas pela

ocasião do registro e fornecidas mercado durante a Oferta;
(ii)

as prestadas e a serem prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, por

ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período
da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive

aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;
(iv)

o Prospecto Preliminar, na presente data, e o Prospecto Definitivo conterá, na data de sua

divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores acerca
da Oferta, das Ações, da Companhia, suas atividades e dos riscos inerentes às tais atividades,
sua situação econômico-financeira e quaisquer outras informações relevantes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as leis

e normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, Instrução CVM 400.
Porto Alegre, [•] de [•] de 2020.

________________________________

________________________________

Luciano Bocorny Corrêa

Pedro Henrique Rocha Nocetti

Diretor Presidente

Diretor de Relações com Investidores
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

[=], [=], residente e domiciliado na cidade [=], com endereço na [=], CEP [=], portador da carteira de
identidade nº [=], inscrito no CPF sob nº [=] (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de emissão da CFL INC PAR S.A.,
sociedade por ações, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida
Doutor Nilo Peçanha, 2825, conj. 1008, Chácara das Pedras, CEP 91330-001, inscrita sob o CNPJ/MF Nº
08.117.803/0001-32, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE
43300065006 (“Companhia”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a coordenação de determinadas instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores da Oferta”),
declara, de acordo com o artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada due diligence na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em junho de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da CFL INC PAR S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C)

foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor os documentos considerados
materialmente relevantes para a preparação do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CFL INC PAR S.A.”
(“Prospecto Preliminar”) e do Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D)

além dos documentos referidos acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor; e

(E)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta
e de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta.
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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 ela
prestadas por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas divulgações, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários”, atualmente em vigor; 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, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Porto Alegre, [•] de [•] de 2020.

[=]
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400
O BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Economia sob o nº
17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”),
vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da CFL INC PAR S.A. (“Companhia”)
e de titularidade do Acionista Vendedor identificado no Prospecto Definitivo (conforme abaixo
definido) (“Acionista Vendedor”) (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(a)

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

(b)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em [●] de [●] 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 CFL INC PAR S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(c)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação de procedimentos previamente acordados, em conformidade com a Norma
Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
de modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis e financeiras,
incluídas ou anexas aos Prospectos, com as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2017, 2018 e 2019, com as Demonstrações Financeiras Intermediárias individuais e
consolidadas da Companhia, relativas ao período de seis meses findos em 30 de junho de
2020, com as Demonstrações Financeiras combinadas da Companhia, relativas aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, e com as
Demonstrações Financeiras Intermediárias combinadas da Companhia, relativas ao período
de seis meses findo em 30 de junho de 2020;
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(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 referidos no 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 confirmam ter disponibilizado;

(f)

a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter disponibilizado para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e
suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores
legais, como o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre
a Oferta; e

(g)

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

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

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta
de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações prestadas pela Companhia
e pelo Acionista Vendedor no Prospecto Preliminar e no 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; e
(b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas
datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

ii.

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

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, incluindo aquelas
relacionadas às suas atividades, à sua situação econômico-financeira, e aos riscos que
possam afetar a Companhia e a Oferta.
São Paulo, [●] de [●] de 2020
BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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CFL INC PAR S.A.

(Anteriormente denominada CFL Participações e
Incorporações Ltda.)
Demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, acompanhadas
do relatório do auditor independente
Em 30 de junho de 2020
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17

Relatório da Administração

A administração da Companhia vem por meio deste apresentar os resultados consolidados do segundo
trimestre e acumulado do primeiro semestre de 2020. Destacamos a melhora na margem bruta, onde
alcançamos 37,1% no acumulado, contra 26,4% do mesmo período do ano anterior.
Conseguindo racionalizar o uso de suas despesas operacionais, a Companhia foi capaz de manter grande
parte do resultado bruto e encerrar o semestre com R$7,9MM de lucro líquido, para uma margem líquida
de 26,2%.
Desta forma, com posição de caixa (dívida) líquido de R$15,5 MM ao final de junho de 2020 e uma estrutura
menos onerosa, entendemos ser capazes de selecionar as oportunidades rentáveis para nosso negócio.
Entendemos também que nosso mercado de atuação passa por um novo momento de demanda. Com
isso, a Companhia se prepara para um novo ciclo de lançamentos, através de um plano de negócios
consistente com nosso histórico, focado sempre no retorno sobre o capital investido e em obter margens
saudáveis para fins de incorporação imobiliária.
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações financeiras
intermediárias individuais e
consolidadas
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Iguaçu, 418 - Sala 1404
Petrópolis, Porto Alegre (RS) Brasil
T +55 51 3500-8473

Aos Acionistas e Administradores da
CFL INC PAR S.A.
(anteriormente denominada CFL Participações e Incorporações Ltda.)
Porto Alegre – RS

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

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

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

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

2. Mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 13 – Propriedades para investimento, a Companhia e suas
controladas possuem saldos de propriedades para investimento mensuradas ao valor justo apurado por
especialistas independentes contratados pela administração. Como todo processo de avaliação, requer
julgamento crítico, com impacto significativo nas demonstrações financeiras, pois utiliza e é baseado em
premissas e métodos no processo de avaliação do valor justo. As incertezas inerentes à determinação da
estimativa podem resultar em efeitos relevantes no valor justo, impactando as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à relevância
dos montantes envolvidos em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto e aos potenciais riscos ao resultado do exercício em virtude das incertezas inerentes à
determinação da estimativa de valor justo, considerando-se a utilização de informações de mercado e
grau de julgamento exercido pela administração.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) revisão, avaliação e desafio das
premissas utilizadas pela administração e seu especialista na determinação do valor justo; (b) análise da
qualificação, independência e objetividade do especialista independente contratado pela administração
para a elaboração dos laudos de avaliação a valor justo; (c) envolvimento de especialistas de nossa área
de finanças corporativas para análise, recálculo e desafio das premissas e métodos utilizados e avaliação
da razoabilidade e consistência com os dados e premissas utilizados; e (d) análise da exatidão dos
cálculos aritméticos e matemáticos.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que as premissas e estimativas utilizadas pela
Companhia e controladas para mensuração do valor justo das propriedades para investimento e
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As Demonstrações Individuais e Consolidadas do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se estas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do
valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Revisão dos valores correspondentes ao período anterior
Os valores correspondentes às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de
comparação, foram revisados por nós, cujo relatório de revisão emitido em 20 de agosto de 2020 não
continha ressalvas (com parágrafo de ênfase quanto ao assunto discutido na seção “Ênfase”).

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras intermediárias ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), aplicáveis
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras intermediárias.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras
intermediárias.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
Porto Alegre, 21 de agosto de 2020

Romeu
Ro
R
om
me
eu Sabino da Silva
CRC
CT C
RC 1RS-071.263/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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CFL INC PAR S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias, individuais
e consolidadas, em 30 de junho de 2020.

CFL INC PAR S.A.
Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

ATIVO

Controladora
Notas

30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

30.662

93

33.145

2.792

Contas a receber

5

541

-

45.360

23.159

Imóveis a comercializar

6

4.273

4.208

146.394

89.438

Impostos a recuperar

-

4

5

528

297

Partes relacionadas

9

103

78

138

-

Despesas do exercício seguinte

-

-

-

53

39

Outros créditos

8

Total do ativo circulante

-

-

58

59

35.583

4.384

225.676

115.784

225

1.767

773

1.981

-

-

10.722

11.195

Ativo não circulante
Aplicações financeiras

4.b

Contas a receber

5

Depósitos judiciais

18

-

-

29

59

Partes relacionadas

9

150

45

704

44

Lucros a receber

10

3.813

3.388

-

-

Outros créditos

8

257

240

300

363

Adiantamentos devolução cota capital

7

-

-

26.860

26.361

Investimentos

11

79.072

44.385

1.303

1.586

Adiantamento futuro aumento de capital

12

468

1.967

-

-

Propriedade para investimento

13

3.121

3.121

7.165

20.462

24

27

251

27

87.130

54.940

48.107

62.078

122.713

59.324

273.783

177.862

Imobilizado

-

Total do ativo não circulante

Total do ativo

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Demonstrações financeiras intermediárias, individuais
e consolidadas, em 30 de junho de 2020.

CFL INC PAR S.A.
Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

PASSIVO

Controladora
Notas

30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Passivo circulante
Fornecedores

14

24

63

6.550

7.071

Empréstimos e financiamentos

15

8.200

2.883

8.200

2.883

Obrigações fiscais

16

20

20

3.152

2.031

-

-

-

56

14

17

-

-

17.209

12.468

Partes relacionadas

9

4.364

4.482

16.265

11.646

Lucros a distribuir

19

-

-

-

28

-

-

-

-

12.608

7.448

51.432

36.141

13.566

Obrigações sociais e trabalhistas
Adiantamentos de clientes

Dividendos propostos
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

15

-

6.216

10.213

Obrigações fiscais

16

-

-

533

709

Partes relacionadas

9

8.859

9.061

8.616

10.066

Provisão para perda de investimento

11

546

761

-

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

12

-

-

1.150

4.341

Provisão para contingências

18

144

271

2.027

2.154

Credores investimentos

22

554

564

554

564

-

14

282

12

10.103

16.887

23.375

31.412

36.880

10.871

36.880

10.871

-

7.134

-

7.134

59.011

-

59.011

-

464

224

464

224

Outras obrigações

-

Total do passivo não circulante
Patrim ônio líquido

23

Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ágio na emissão da ações
Transação de capital
Reserva de lucros

3.647

16.760

3.647

16.760

100.002

34.989

100.002

34.989

-

-

98.974

75.320

Total do patrim ônio líquido

100.002

34.989

198.976

110.309

Total do passivo e do patrim ônio líquido

122.713

59.324

273.783

177.862

Patrim ônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Custo imóveis vendidos

27

Resultado de equivalência patrimonial

Outras receitas (despesas) operacionais

21

1.015

Lucro antes do IR e CSLL

4.398

1.011

Lucro líquido (prejuízo) do período por ação - R$

0,14

1.551

-

0,02

251

-

-

251

-

(5)

256

(234)

3

487

-

483

-

(49)

53

-

53

(0,09)

(987)

-

-

(987)

-

(9)

(978)

(489)

3

(492)

-

(505)

-

(92)

105

-

105

01/01/2019 a
30/06/2019

5.733

4.722

1.011

5.733

(70)

18

5.785

(522)

656

5.651

(669)

-

(218)

(1.185)

7.723

(10.940)

18.663

01/04/2020 a
30/06/2020

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

0,09

1.011

Participação dos acionistas não controladores

Lucro líquido (prejuízo) do período

-

Participação dos acionistas controladores

Lucro líquido (prejuízo) atribuível a:
-

1.551

-

Lucro líquido (prejuízo) do período

-

(4)

Imposto de renda e contribuição social - diferido

(43)

1.594

(381)

22

1.953

(336)

2.760

(9)

(652)

190

(4.208)

01/04/2019 a
30/06/2019

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

Imposto de renda e contribuição social - corrente

Im posto de renda e contribuição social

(272)

5

1.282

(669)

2.099

(1)

(185)

38

-

38

Despesas financeiras

Receitas financeiras

Resultado financeiro líquido
28

11

Despesas tributárias

Lucro operacional líquido antes das receitas e despesas
financeiras

26
26

Despesas gerais e administrativas

Despesas (receitas) operacionais

Lucro bruto

24
25

Receita operacional líquida

Notas

01/04/2020 a
30/06/2020

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019

CFL INC PAR S.A.

7.913

6.362

1.551

7.913

(83)

(32)

8.028

(853)

915

7.966

18

-

(355)

(2.890)

11.193

(18.974)

30.167

01/01/2020 a
30/06/2020

1.678

1.427

251

1.678

57

(466)

2.087

(318)

444

1.961

3

-

(155)

(2.719)

4.832

(11.247)

16.079

01/04/2019 a
30/06/2019

Consolidado

(1.446)

(459)

(987)

(1.446)

74

(664)

(856)

(689)

966

(1.133)

5

-

(709)

(5.945)

5.516

(15.370)

20.886

01/01/2019 a
30/06/2019

12

CFL INC PAR S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias, individuais
e consolidadas, em 30 de junho de 2020.

201

Resultado abrangente do período

Outros resultados abrangentes

(Prejuízo) lucro líquido do exercício

1.551

-

1.551

251

-

251

01/04/2019 a
30/06/2019

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

(987)

-

(987)

01/01/2019 a
30/06/2019

5.733

-

5.733

01/04/2020 a
30/06/2020

7.913

-

7.913

1.678

-

1.678

01/04/2019 a
30/06/2019

Consolidado
01/01/2020 a
30/06/2020

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

1.011

-

1.011

01/04/2020 a
30/06/2020

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019

CFL INC PAR S.A.

13

(1.446)

-

(1.446)

01/01/2019 a
30/06/2019

CFL INC PAR S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias, individuais
e consolidadas, em 30 de junho de 2020.

202
-

11
23.a
23.d
-

Aquisição de investidas

Ágio na emissão das ações

Transação de capital

Lucros distribuídos

Lucro líquido exercício

Transferência para reserva de lucros

Saldos em 30 de junho de 2020

(3.144)

-

-

-

-

-

-

-

(7.134)

-

7.134

-

-

1.337

-

-

5.797

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.011

-

-

-

-

59.011

Ágio na
em issão de
ações

464

-

-

-

240

-

-

-

-

224

-

-

-

-

-

224

Transações de
capital

3.647

1.551

-

(14.664)

-

-

-

-

-

16.760

(2.743)

-

-

(5.981)

-

25.484

Reserva de
Lucros

-

-

-

-

-

(1.551)

1.551

-

-

-

-

-

-

-

2.743

(2.743)

Lucros
acum ulados

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

36.880

-

-

-

-

29.153

23.a

-

23.a

-

Absorção de preíjuzo

-

-

Aumento de capital

-

Prejuízo do período

Redução de capital

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

-

-

10.871

-

Lucros distribuídos

10.871

Capital social

Saldos em 31 de dezem bro de 2019

-

Aumento de capital

Saldos em 1º de janeiro de 2018

Notas

Adiantam ento
para futuro
aum ento de
capital

Reserva de Capital

(Em milhares de reais)

100.002

-

1.551

(14.664)

240

59.011

-

22.019

(3.144)

34.989

-

(2.743)

1.337

(5.981)

-

42.376

Patrim ônio
líquido atribuível
aos acionistas
controladores

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019

CFL INC PAR S.A.

98.974

-

6.362

(2.122)

-

-

27.840

2.811

(11.237)

75.320

-

672

-

(4.076)

2.225

76.499

Participação de
acionistas não
controladores

14

198.976

-

7.913

(16.786)

240

59.011

27.840

24.830

(14.381)

110.309

-

(2.071)

1.337

(10.057)

2.225

118.875

Total do
patrim ônio
líquido

CFL INC PAR S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias, individuais
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CFL INC PAR S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidada
01/01/2019 a
30/06/2019

01/01/2020 a
30/06/2020

01/01/2019 a
30/06/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CSLL

1.594

(978)

8.028

(856)

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos
provenientes de atividade operacional:
Depreciações
Provisão para perda de investimento
Perda com investimentos

3

3

5

3

(215)

31

-

42

524

-

-

-

(2.760)

505

-

-

Provisão para perda esperada

-

-

-

60

AVP clientes

-

-

371

-

Ajuste a valor justo

-

-

-

303

-

698

-

Contas a receber

(170)

-

(12.393)

5.238

Imóveis a comercializar

4.208

-

12.255

4.516

Impostos a recuperar

1

(1)

(231)

143

Depósitos judiciais

-

-

30

-

(17)

(342)

64

1.131

(4)

-

(14)

-

Equivalência patrimonial

Juros incorridos
Redução (aum ento) nos ativos operacionais

Outros créditos
Despesas do exercício seguinte

Aum ento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores

(39)

14

(521)

(3.838)

Obrigações fiscais

-

6

945

756

Obrigações sociais e trabalhistas

-

-

42

6

Adiantamentos de clientes

-

-

8

3.813

Provisão garantia pós obra

-

-

-

1

Outras obrigações

(184)

(191)

143

386

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais

3.244

(953)

9.430

11.401

Fluxos de caixa de atividades de investim entos
Credores investimentos

(10)

(12)

(10)

(12)

1.542

2

1.208

572

56

-

-

-

(2.838)

-

283

-

Propridade para investimento

-

3

-

-

Imobilizado

-

-

(224)

-

(1.250)

(7)

1.257

560

Aplicação financeira
Alienação de investimento
Aumento de capital em investidas

Caixa líquido gerado pelas atividades de investim entos
Fluxos de caixa das atividades de financiam entos
Aumento de capital

18.875

-

21.686

-

Ágio na emissão das ações

10.108

-

10.108

-

Transações de capital
Lucros distribuídos

240

-

240

-

(1.656)

-

(8.133)

(3.797)

Lucros a receber

(425)

751

-

-

Lucros a distribuir

-

5.305

(28)

(6.535)

(499)

168

Adiantamento devolução cota capital

-

-

1.499

-

-

-

-

-

(3.191)

-

Partes relacionadas - Ativo

(130)

(573)

(798)

-

Partes relacionadas - Passivo

1.266

-

(1.493)

(1.239)

Adiantamento para futuro aumento de capital - Ativo
Adiantamento para futuro aumento de capital - Passivo

Empréstimos - Adições

-

(3.231)

2.863

(249)

Empréstimos - Pagamentos

(1.006)

339

(1.006)

(1.688)

Empréstimos - Juros pagos

(196)

(1.667)

(592)

1.409

28.575

924

19.157

(11.931)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiam entos
Caixa e equivalentes de caixa das em presas adquiridas

-

Aum ento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

-

30.569

509

(36)

-

30.353

30

Caixa e equivalentes de caixa
No início do período

93

No final do período

2.792

1.453

30.662

7

33.145

1.483

30.569

(36)

43

30.353

30

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CFL INC PAR S.A.
Demonstrações dos valores adicionados
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

01/01/2019 a
30/06/2019

01/01/2020 a
30/06/2020

01/01/2019 a
30/06/2019

Receitas
Receita de imóveis vendidos

4.403

(-) Deduções de vendas

(5)
4.398

109
(4)

31.177

22.072

(1.010)

(1.186)

105

30.167

20.886

Insum os adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos

(4.208)

-

(18.974)

(15.370)

Serviços de terceiros

(295)

(73)

(627)

(915)

Outras despesas operacionais

(336)

-

18

5

(4.839)

(73)

(19.583)

(16.280)

(441)

32

10.584

4.606

(3)

(3)

(5)

(3)

(444)

29

10.579

4.603

Valor adionado bruto
Retenções
Depreciações e amortizações
Valor líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial

2.760

Receitas financeiras

22

Valor adicionado total a distribuir

(505)
3

-

-

915

966

2.782

(502)

915

966

2.338

(473)

11.494

5.569

354

16

2.258

5.027

52

9

470

1.299

381

489

853

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos (exceto INSS)
Impostos, taxas e contribuições (inclusive INSS)
Juros e encargos financeiros
Prejuízo retido do exercício

689

1.551

(987)

7.913

(1.446)

2.338

(473)

11.494

5.569

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras intermediárias,
individuais e consolidadas, referentes ao
período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A CFL INC PAR S.A. (“Companhia” ou “Controladora”), anteriormente denominada CFL Participações e
Incorporações Ltda., possui sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no 2825/1008, na cidade de Porto
Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, cujas atividades foram iniciadas em junho de 2006.
A Companhia, por meio de suas controladas, as quais estão relacionadas com suas respectivas
participações na Nota Explicativa no 11, mantém preponderantemente caracterizados em seu objeto
social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados
à venda; e (c) participação em outras sociedades empresárias ou não empresárias, na qualidade de
sócia, cotista ou acionista.
A administração da Companhia apresenta, através destas demonstrações financeiras intermediárias,
seus resultados e de suas controladas referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020.
Tendo em vista essa demanda e em linha com o plano de negócios para os próximos anos, a Companhia
possui projetos em desenvolvimento e em fase avançada de aprovação, que serão lançados e tem
potencial para entregar resultados em linha com o histórico da Companhia, com elevado retorno sobre o
capital investido. Mantendo o foco neste modelo, a Companhia segue seu planejamento com vistas a
iniciar um novo ciclo de crescimento.
a)

Aumento de capital e reorganização societária
Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de contrato social da CFL – Participações
e Incorporações Ltda. (“Companhia”), por meio da qual foi aprovada, dentre outros atos, a
retirada do sócio Fabiano Bocorny Correa (“Fabiano”), mediante dissolução parcial da
Companhia e devolução de haveres. Com a sua retirada, a totalidade das 3.144.078 cotas
detidas pelo sócio retirante foram canceladas, com a consequente redução do capital social da
Companhia no valor de R$ 3.144. Em 30 de junho de 2020 foi realizada a 7ª alteração de
contrato social da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda., por meio da qual a Companhia
entregou para Fabiano 3.307.500 cotas da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. de sua
titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da Companhia. Em 30 de julho de 2020 foi
realizada a 1ª alteração de contrato social da AGC2 Participações Ltda., por meio da qual a
Companhia entregou para Fabiano as 626.182 cotas da AGC2 Participações Ltda. de sua
titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da Companhia, em agosto de 2020,
conforme instrumento firmado, em julho de 2020, entre a Companhia e o sócio retirante, Fabiano
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Bocorny Correa, a Companhia efetuou pagamento no valor de R$ 1.000 como complemento aos
pagamentos.

Em 22 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aumento de capital social de R$ 17.063,
subscrito e integralizado pelo sócio controlador, sendo (i) a quantia de R$ 5.876 integralizada
mediante a utilização da totalidade dos créditos de adiantamento para futuro aumento de capital
detidos na Companhia; (ii) o valor de R$ 87 integralizado mediante a transferência de 86.965
cotas de emissão da sociedade PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.; (iii) o valor de R$ 10.591
integralizado mediante a transferência de 10.591.151 cotas de emissão da sociedade Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda.; (iv) o valor de R$ 385 integralizado mediante a transferência de
2.000 de cotas de emissão da Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.; e (v) o valor
de R$ 124 integralizado mediante a transferência de 124.118 cotas de emissão da RS
Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do
aumento de capital social realizado pelo sócio controlador, a totalidade das participações
societárias detidas pelo sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.,
Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e
RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida
à Companhia, que passou a deter participações correspondente a 50% (cinquenta por cento),
25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 50% (cinquenta por cento),
respectivamente, do capital social total das referidas sociedades.
Na mesma data, foi aprovada a transformação de tipo jurídico da Companhia, de sociedade
limitada para sociedade anônima, passando a ser denominada CFL INC PAR S.A.
Em 30 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aporte do capital em R$ 69.843, subscrito e
integralizado pelo acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, dos
quais (i) R$ 10.832 destinados à conta de capital social e (ii) R$ 59.011 destinados à conta de
reserva de capital, totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: (a) o valor de R$
28.983 integralizado em moeda corrente nacional, (b) o valor de R$ 4.819 integralizado
mediante a transferência de participações e direitos detidos na sociedade em conta de
participação denominada Marechal Andrea; (c) o valor de R$ 1.303 integralizado mediante a
transferência de participações e direitos detidos na sociedade em conta de participação
denominada SCP Square Garden; (d) o valor de R$ 9.383 integralizado mediante a transferência
de 9.520.000 cotas de emissão da sociedade Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Ltda.; (e) o valor de R$ 5.337 integralizado mediante a transferência de 5.295.575 cotas de
emissão da sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.; (f) o valor de R$ 20.017
integralizado mediante a transferência de 4.093.071 cotas de emissão da sociedade Rjpar
Administração e Participações Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do
aumento de capital social realizado pela acionista da Companhia, LBC Investimentos e
Participações – EIRELI, a totalidade das participações societárias por ela detida nas sociedades
Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. e
Rjpar Administração e Participações Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter
participações correspondente a 100% (cem por cento), 37,50% (trinta e sete inteiros e cinquenta
centésimos por cento) e 100% (cem por cento), respectivamente, do capital social total das
referidas sociedades. Ainda, a Companhia passou a deter participação correspondente a 100%
(cem por cento) na sociedade em conta de participação denominada Marechal Andrea e 25%
(vinte e cinco por cento) na sociedade em conta de participação denominada SCP Square
Garden.
As operações supracitadas foram realizadas com empresas em que a Companhia já detinha o
controle ou o controle em comum (através da Holding LBC Investimentos e Participações –
EIRELI ou da pessoa física do sócio controlador Luciano Borcony Correa), exceto pela SCP
Square Garden, onde a Companhia figura como sócia participante.
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Na mesma data, a Companhia retirou-se das sociedades CG 700 Incorporação, Administração e
Locação de Imóveis Próprios Ltda. (“CG 700”) e CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. (“CG
258”). A Companhia retirou-se da CG 700 cedendo e transferindo a totalidade da sua
participação, mediante distribuição de dividendos in natura, no montante de R$ 13.008, para o
sócio Luciano Bocorny Correa. A Companhia retirou-se da CG 258 mediante dissolução parcial
e devolução de haveres recebendo, em contrapartida a sua retirada, determinados direitos e
bens imóveis no valor de R$ 4.273. Anteriormente à sua retirada da CG 258, a Companhia
integralizou, em aumento de capital social na CG 258, o valor de R$ 2.745, sendo R$ 2.680 em
moeda corrente nacional, mediante a emissão de uma nota promissória pro soluto, de mesmo
valor, quitada em 11 de agosto de 2020, e R$ 65 mediante a utilização de créditos de
adiantamento para futuro aumento de capital social detidos pela Companhia na CG 258.
Ainda em 30 de junho de 2020 a Companhia celebrou contrato com as Afiliadas sob controle
comum CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL
Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma
irrevogável e irretratável, a transferência à Companhia de funcionários e contratos destas
empresas, a fim de que a Companhia passe a realizar as atividades de gestão e administração
de obras e empreendimentos anteriormente realizadas por estas.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia estava em desacordo com determinadas cláusulas
restritivas (“covenants”), referentes às movimentações de reorganização societária
(mencionadas acima), constantes em contratos com instituições financeiras, que poderiam exigir
o vencimento antecipado dos passivos vinculados a esses contratos. Em agosto de 2020, a
Administração obteve “waiver” junto às instituições financeiras onde estas declaram não haver
vencimento antecipado dos saldos de empréstimos e financiamentos em aberto. Ainda assim,
para atendimento ao requerido pelas normas contábeis, a Companhia reclassificou o montante
de R$ 4.751, referente aos empréstimos, do passivo não circulante para o passivo circulante, os
quais, em agosto de 2020, foram reclassificados novamente de acordo com seus vencimentos
originais.
b)

Impactos do Covid-19 - (conforme requerido pelos Ofícios-Circulares/CVM/SNC/SEP/
no 02/2020 e 03/2020)
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
relacionada ao novo Coronavírus (Covid-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia informa
que vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares,
parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios.
Destacamos a seguir as principais análises e ações da Companhia sobre o impacto do Covid-19:
a.

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável
(“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, a existência de impairment em seus
terrenos para futura incorporação, uma vez que todos os ativos constantes no acervo do
landbank possuem alto grau atratividade, distinção comercial e valor agregado, propiciando
consequentemente a manutenção das previsões de margem e rentabilidade nos respectivos
estudos de viabilidade.

b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distrato
Em relação às unidades vendidas, em fase de obra, a Companhia não apresentou um
volume representativo de distratos com clientes ou deterioração da qualidade de sua
carteira de recebíveis
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedentes e constatou a ausência de
inadimplência a partir do mês de março de 2020, tendo havido somente uma baixíssima
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incidência de clientes na busca de dilação de prazo de pagamento de parcelas com
vencimentos nos primeiros meses da decretação da pandemia, tendo em vista à perda
temporária de liquidez e, logo voltou à normalidade, não persistindo mais essa situação.
Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas, e decidiu
adotar de redução e/ou suspensão de carga horária para os profissionais da área administrativa.
Para as obras, não foram adotados os efeitos das medidas provisórias. A carga horária somente
foi reduzida em atendimento às normas estabelecidas pelas respectivas autoridades municipais.
a.

Extensão das causas e efeitos do Covid-19
Ainda é incerto prever a extensão dos danos causados e a serem eventualmente incorridos
em decorrência das paralizações determinadas pelos governos estaduais e municipais nos
canteiros de obras na cidade de Porto Alegre - RS e na cidade de Florianópolis. Em Porto
Alegre, as obras foram paralisadas inicialmente no período de 20 de março de 2020 a 22 de
abril 2020. A partir de então as obras foram liberadas, mas com restrições de horário e
limitações de operários. A partir de 26 de junho de 2020 as obras em Porto Alegre, da
empresa Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., foram novamente paralisadas por
decreto, persistindo a indefinição de liberação até o presente momento. Na cidade de
Florianópolis as obras foram paralisadas tão somente no período de 17 a 30 de março de
2020.

b.

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, a Companhia não
efetuou nenhuma alteração no orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, mantendo
íntegras as datas já previstas de lançamentos dos empreendimentos, uma vez que, com
base nos impactos havidos até a aprovação das presentes demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, percebeu que os mesmos não são representativos no curto e
médio prazos, até por que considera-se que o valor dos ativos imobiliários mantém-se
íntegros independentemente do fator temporal
Além disso, a Companhia tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos
que englobam vários cenários visando à manutenção do caixa em patamares saudáveis.
Com base nessas projeções, não se constatou pressões no caixa para os próximos
12 meses.
A Companhia acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os
ajustes necessários nas demonstrações financeiras intermediárias ou demonstrações
financeiras anuais individuais e consolidadas quando forem constatados e de substancial
importância.
A Companhia está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para
garantir a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo
garantir a saúde de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras e
escritórios e, consequentemente da integralidade da sua estrutura operacional. O plano de
ação da Companhia visa contribuir para a diminuição da curva de crescimento do
Covid-19 no Brasil, com o objetivo de evitar o colapso no sistema de saúde e poder dar
atendimento eficaz nos casos mais graves. A sensibilidade da Companhia nas medidas
implementadas ajudou sobretudo a preservação do fluxo de caixa, bem como dos contratos
com seus clientes e fornecedores.
Entre outras iniciativas tomadas pela Companhia, podemos destacar:
•

Nas obras:


Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;



Aferição de temperatura;



Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;
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•



Redução em 50% nos refeitórios;



Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:


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

2. Apresentação das demonstrações e as principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, foram elaboradas de acordo
com a NBC TG 21 – Demonstrações Intermediárias e com a norma internacional IAS 34 – Interim
Financial Reporting, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e de forma condizente com as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Os aspectos
relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da
administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, alinhado àquele
manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n o 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento
Técnico NBC TG 47
(IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).
A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas no curso normal dos negócios.
A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas
atividades durante a elaboração das demonstrações financeiras intermediárias.
Em 21 de agosto de 2020, a Administração da Companhia autorizou a emissão das demonstrações
financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, e autorizou sua divulgação.

2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, foram preparadas pela
Administração da Companhia considerando o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e
estão apresentadas ao custo histórico como base de valor, exceto as propriedades para investimento e
instrumentos financeiros mensuradas pelo valor justo.

2.3. Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas incluem as operações da Companhia e de
suas controladas. Todas as transações, saldos, lucros não realizados, receitas e despesas entre as
controladas e a Companhia são eliminadas integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas
intermediárias, sendo destacada a participação dos acionistas não controladores.
a)

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

Investidas com influência significativa
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência
patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo. Após o
reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras consolidadas incluem a participação da
Companhia no lucro ou prejuízo do exercício até a data em que a influência significativa deixa
de existir.
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30/06/2020

20,00%
5,00%

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

Square Garden SCP

Coligada
25,00%

89,77%

15,00%

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

RJPAR Administração E Participações Ltda.

10,00%

Personalité Bela Vista Ltda.

50,00%

50,00%

P Chaves Barcelos Incorp. Imob. Ltda.

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.

99,99%

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

50,00%

29,89%

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

100,00%

20,00%

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda.

99,99%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

Canto Da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

99,90%

CG 700 Incorp., Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

90,00%

50,00%

CG 258 Incorp. Imobiliária Ltda.

SC 401 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

31,73%

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

100,00%

20,00%

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

Terraço Cacupé Incorp. Imobiliária Ltda.

37,50%

Bela Vista Incorp. Imobiliária Ltda.

100,00%

90,00%

Marechal Andrea

99,90%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Participação

AGC2 Participações Ltda.

Controladas

Participações avaliadas pelo método da equivalência patrimonial

5.213

4.093.071

62.055

124.118

11.520.000

9.000

10.000

5.973.159

165.000

3.701.420

1.418.694

420.000

5.000

1.049.895

2.599.995

1.586.028

3.999.600

5.539.646

7.350.000

6.647.000

1.096.000

15.886.726

90.000

626.182

Cotas

-

-

-

-

-

90,00%

-

15,56%

5,00%

20,00%

15,00%

10,00%

50,00%

90,00%

20,00%

20,00%

99,99%

99,90%

50,00%

31,73%

20,00%

-

90,00%

99,90%

Participação

31/12/2019
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-

-

-

-

-

9.000

-

929.669

165.000

3.701.420

1.418.694

420.000

5.000

9.000

822.100

1.586.028

3.999.600

5.539.646

7.350.000

6.647.000

1.096.000

-

90.000

626.182

Cotas

Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora, as participações em controladas e coligadas com influência significativa, são reconhecidas pelo
método de equivalência patrimonial, conforme entidades listadas a seguir:
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Investidas da Companhia
•

AGC2 Participações Ltda.: a sociedade tem por objeto social as atividades de:
a) administração de imóveis próprios; b) aluguel de imóveis próprios, residenciais e
não-residenciais; c) compra e venda de imóveis próprios; e d) participação em outras
sociedades. A partir de julho de 2020 essa sociedade não faz mais parte do Grupo (vide
Nota Explicativa no 1).

•

Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Bastian & Mundstock Participações Imobiliárias Ltda.: a sociedade tem por objeto social
as atividades de: a) participação societária em outras empresas, exceto nas de
responsabilidade solidária; e b) compra, venda e administração de imóveis próprios.
Encerrou suas operações em 22 de novembro de 2019;

•

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Rua Comendador
Rheingantz, esquina Avenida Carlos Trein Filho, na cidade de Porto Alegre/RS, denominado
residencial “Voga Bela Vista”, obra em construção, com previsão de conclusão em dezembro
de 2020;

•

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: futura incorporação residencial na
Cidade de Florianópolis/SC;

•

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial e comercial no
Bairro Exposição, sito em Caxias do Sul/RS, obra concluída em 2017;

•

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação comercial situado à Avenida Carlos
Gomes, 258, na cidade de Porto Alegre/RS, constituídos pelas unidades autônomas do
empreendimento comercial “Capital Tower”, obra concluída em 2018. A partir de junho de
2020 essa sociedade não faz mais parte do Grupo (vide Nota Explicativa no 1).

•

CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios Ltda.:
incorporação comercial denominado “Platinum Tower”, em Porto Alegre/RS, obra concluída
em 2013. A partir de junho de 2020 essa sociedade não faz mais parte do Grupo (vide Nota
Explicativa no 1).

•

Jay Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial no Loteamento Praia de
Jurerê III, na cidade de Florianópolis, SC, obra concluída em 2013;

•

LPI Incorporação e Participação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial localizado na
Rua Portugal no 680 e pela Rua Iracema no 170, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em
2015;

•

Marechal Andrea SCP: futura incorporação residencial, na Cidade de Porto Alegre /RS.

•

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial do Loteamento Praia de
Jurerê, sito em Jurerê, distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis, SC, constituídos
pelas unidades autônomas do empreendimento residencial “Vitra”, obra em construção, com
previsão de conclusão em outubro de 2020;

•

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: incorporação residencial e
comercial com sito em Porto Alegre/RS. Previsão de lançamento em 2021;

•

PAF Assessoria Imobiliária Ltda.: Tem por objeto social a exploração do ramo de
assessoria e intermediação de corretagem nas operações de compra e venda de bens
imóveis, com sede na Cidade de Porto Alegre/RS;

•

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: incorporação residencial
localizado na Rua Pedro Chaves Barcelos em sito em Porto Alegre/RS. Previsão de
lançamento em 2021;
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•

Personalite Bela Vista Participações e Incorporações Ltda.: incorporação residencial
denominado “Personalite Bela Vista”, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2012;

•

RJPAR Administração e Participações Ltda.: Tem por objeto social a compra e venda
imóveis próprios e incorporação de empreendimentos imobiliários, com sede na Cidade de
Porto Alegre/RS;

•

RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda.:
gestora comercial com sede na Cidade de Florianópolis/SC;

•

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Soledade e na Avenida Lajeado, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2015;

•

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Ferdinand Kisslinger, 300 e 380 sitos em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2017;

• The Place Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial na zona urbana da

Cidade de Porto Alegre/RS, denominado “Residencial The Place”, obra concluída em 2013;

•

Square Garden SCP: futura incorporação residencial na zona urbana da Cidade de
Florianópolis/SC;

•

SC 401 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: tem por objetivo social a incorporação
de empreendimentos imobiliários com sede na Cidade de Florianópolis/SC.

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, são apresentadas em reais
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Controladora.
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera.
Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas controladas, a Administração considerou qual a
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.

2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes, na data-base das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e
consolidadas, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos
no próximo exercício financeiro são discutidos a seguir:
a)

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

b)

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

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

d)

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

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: a Companhia
mensura a provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em
premissas que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações
correntes e suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições
econômicas locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências,
a respectiva provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para
considerar eventuais alterações nas circunstâncias e históricos. Dessa forma, as perdas
esperadas com créditos de clientes são constituídas, quando necessárias, sendo que, para os
saldos de contas a receber de clientes oriundos da venda de unidades imobiliárias concluídas
e/ou não concluídas, a Companhia constituí provisão para perda esperada dos créditos para os
quais não exista a garantia real de retomada dos imóveis em seu favor. Relativamente aos
distratos, a Companhia constitui provisão baseada pontualmente na análise de cada contrato,
contemplando o perfil e o histórico de pagamentos até então efetuados pelo promitente
comprador, levando em conta também e, especialmente, à questão relativa ao saldo a receber
correspondente ao preço do respectivo contrato. Cabe destacar que a Companhia ao longo de
sua trajetória tem empregado política de venda extraordinariamente assertiva tendo em vista,
principalmente, pela forma rígida e criteriosa na análise de crédito previamente elaborada para
fins de aprovação de venda e, além disso, é extremamente exigente quanto às condições de
pagamento estabelecidas no contrato, tanto que, até a entrega das chaves o promitente
comprador solva pelo menos 60% do respectivo preço;

f)

Impostos: a Companhia e suas controladas poderão eventualmente ser fiscalizadas por
diferentes autoridades, incluindo fiscais de tributos do trabalho, da previdência e do meio
ambiente, não sendo crível saber de antemão da possibilidade de haver autuação. No entanto,
na hipótese de eventualmente haver alguma autuação, a Companhia bem como no caso de
controladas, se reserva no direito de implementar todas as medidas cabíveis para a defesa de
seus interesses, tanto nas esferas administrativas como nas esferas judiciais e, jamais medindo
esforços para o alcance dos seus objetivos;

g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: a Companhia e suas controladas avaliam eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar” e “Imobilizado”.

h)

Mensuração do valor justo de propriedades para investimento: uma empresa de avaliação,
externa e independente, tendo apropriada qualificação profissional reconhecida e experiência
recente na região e no tipo de propriedade que está sendo avaliada, avalia a carteira de
propriedade para investimento da Companhia anualmente. Os valores justos são baseados nos
valores de mercado, e o valor estimado pelo qual uma propriedade poderia ser trocada na data
da avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições
normais de mercado, conforme as definições estabelecidas no IFRS 13 (CPC 46) para
avaliações de nível 3.
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Metodologias para mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Para a mensuração do valor justo das propriedades, a empresa de avaliação considerou a
metodologia abaixo:
Comparativos diretos de dados de mercado
Por este método, o valor de mercado aplicável a um imóvel é definido com base em evidências
de mercado comparáveis, ou seja, imóveis semelhantes em oferta ou transacionados
recentemente. Estas evidências de mercado foram homogeneizadas através de ponderação de
fatores, de forma a subsidiar a definição de uma faixa de valor.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
Na avaliação da Administração, para a data do balanço não existem situações passíveis de
adoção de julgamentos e estimativas significativas.

3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a.

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

b.

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

c.

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

Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 30 de junho de 2020 e dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas não possuíam
transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando em consideração os procedimentos descritos
na Nota Explicativa no 5.

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

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

3.6. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo método
linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos-futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado. Anualmente as taxas de depreciação são revisadas para
adequá-las à vida útil.
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3.7. Provisão para contingências
A provisão para contingências é reconhecida quando a Companhia e suas controladas têm uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja
probabilidade de perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em nota explicativa.
Os demais riscos referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota
não são provisionados nem divulgados.
A Companhia presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos aos problemas
técnicos de construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao
período contratual, em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Componentes
contratados de terceiros, que possuem garantia própria, não compõem a provisão de garantia da
Companhia. A provisão para garantia sobre os imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de
unidades vendidas incorrem, sendo calculada considerando a melhor estimativa para fazer frente aos
desembolsos futuros dessa natureza, levando em consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.8. Propriedades para investimento
Propriedades para investimentos são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação.
Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são apresentadas ao valor justo em todo
período e refletem as condições de mercado na data do balanço.
O ajuste a valor justo é apurado considerando o valor justo do imóvel, menos o custo atribuído do imóvel
(custo histórico líquido do imóvel mais o valor líquido da reavaliação), sendo que nos casos em que é
identificada uma variação positiva ou negativa (ganho ou perda) no valor justo das propriedades para
investimento o ajuste é reconhecido integralmente no resultado do exercício na rubrica de “Outras
receitas (despesas) operacionais, líquidas”.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser
permanentemente utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico-futuro da sua venda.
A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na
demonstração do resultado no período da baixa.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de terrenos, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de terrenos são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações.
As obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta.
O registro da operação de permuta é efetuado somente quando da definição do projeto a ser viabilizado
e os valores são demonstrados ao seu valor justo de realização. O reconhecimento da receita ao
resultado é realizado na rubrica de “vendas de imóveis” pelos mesmos critérios da Nota Explicativa
no 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas, conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa n o 3.14.
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3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas,
quando os recursos advêm de eventos passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus
benefícios econômicos-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos quando a Companhia possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, a Companhia e cada uma de suas controladas, desde que atendam aos
requisitos legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro
presumido, além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime
Especial de Tributação (RET).
A Companhia adota o critério de apuração pelo presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e
12% das receitas operacionais, para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente.
As sociedades de propósitos específicos são optantes do lucro presumido conjugado com o Regime
Especial de Tributação (RET), em que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre
as receitas decorrentes da atividade de incorporação aplicando-se às taxas de 1,26% e 0,66%,
respectivamente.
Conforme a Lei no 10.931/2004, que instituiu o Regime Especial de Tributação (RET) e alterações
posteriores, a Companhia optou por submeter suas investidas ao patrimônio de afetação. Esta opção é
irretratável e irrevogável. Os encargos referentes ao imposto de renda, contribuição social, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS) são calculados
à razão de 4% (quatro por cento) da receita de incorporação imobiliária mensal recebida. Anteriormente à
Lei no 13.970, as receitas de vendas de incorporação imobiliária posteriores a conclusão da obra e as
receitas que não eram provenientes à incorporação imobiliária, eram tributadas segundo as alíquotas
aplicáveis sobre o lucro presumido. A partir da alteração incluída pela Lei no 13.970, de dezembro de
2019 no Art. 11-A, o regime especial de tributação previsto nesta Lei é aplicado até o recebimento
integral do valor das vendas de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado
no cartório de imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização e, no caso de
contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato.

3.12. Impostos e contribuições diferidos
O imposto de renda, a contribuição social, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com recolhimentos diferidos, são reconhecidos no passivo
circulante e não circulante, conforme expectativa de recebimento das parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O saldo referente ao recolhimento diferido refere-se à diferença entre o reconhecimento do saldo a pagar
pelo critério societário, descrito na Nota Explicativa n o 3.14, e o critério fiscal em que a receita é tributada
no momento do recebimento.
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3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber e terrenos a pagar
A Companhia, por meio de suas investidas, ajusta os saldos de contas a receber a prazo de unidades
não concluídas, considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações do consolidado
nos períodos de fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação (IPCA) do período de
referência. O resultado é a taxa de juros “efetiva” descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa
média efetiva da Companhia com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do
Tesouro Nacional – série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do
cálculo do ajuste a valor presente.

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

Critérios atendidos

1a etapa: identificação do contrato

Foram identificados os contratos acima detalhados como dentro do escopo
da norma, uma vez que:

•
•
•
•

Possuem substância comercial;
É provável o recebimento da contraprestação;
Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
Encontram-se assinados pelas partes e estas estão comprometidas com
as suas obrigações.

2a etapa: identificação das
obrigações de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3a etapa: determinação do preço da
transação

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

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

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

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no
resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
Provisão para distratos
A Companhia, suportada pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
elaborou estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos
relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em construção
(provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e
a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil, para constituir a
provisão para distratos. Consequentemente, a Companhia constituiu provisão para distratos para aqueles
clientes que possuíam: i) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de
distratar o contrato de compra e venda até o término de cada exercício findo das demonstrações
financeiras. Para a base de contratos encontrada; ii) suspender o reconhecimento da receita dos
contratos com clientes; iii) estornar o total das receitas reconhecidas até então; iv) estornar o total dos
custos dos imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então; v) reclassificar o montante da
indenização por distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados
pelo cliente, para uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pela Companhia e por suas controladas são
registrados pelo seu valor justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de
clientes no passivo. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao
resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.
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3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos (imóveis a
comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas no trimestre findo em 30 de junho de 2020.

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

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

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

3.19. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos
acionistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo
período, considerando, quando aplicável, ajustes de desdobramento ocorridos no período ou nos eventos
subsequentes na preparação das demonstrações financeiras intermediárias.
A Companhia não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto, o lucro diluído
por ação é igual ao valor do lucro básico por ação conforme apresentado na Nota Explicativa no 23.

3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas,
nos termos do Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e
consolidadas, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às companhias abertas,
enquanto que para IFRS representam informação financeira adicional, requeridas como parte das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia e suas controladas,
a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.

3.21. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – “Arrendamentos (IFRS 16)”
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1o de janeiro de 2019, substituindo a
NBC TG 06 (R1) – “Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17)” e correspondentes interpretações.
A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado
operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos
montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo relativo
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o
direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso).
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso, sendo que a Companhia não
recupera créditos de PIS e Cofins sobre o arrendamento. Os arrendatários também devem reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo
do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração
de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o
valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
A Companhia realizou um inventário dos contratos que poderiam conter um arrendamento, sendo que
foram identificados apenas contratos de locação de computadores e impressoras. A Companhia optou
por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em
12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo
valor, como no caso dos contratos identificados. Os impactos dos contratos de arrendamento são
considerados irrelevantes pela Companhia e estão registrados em despesas gerais e administrativas.
INBC TG 22 – “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica aos tributos fora do
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes aos juros e multas associados aos
tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a empresa
considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a empresa faz em
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o
lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e
circunstâncias.
Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas para
exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:
•

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;

•

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

•

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

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às demonstrações
financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia.
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4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
30/06/2020
Bancos

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

24

17

311

531

Certificado de Depósito Bancário (CDB) (a)

30.638

76

32.834

2.261

Total

30.662

93

33.145

2.792

(a) As aplicações financeiras referem-se às aplicações em CDB e são remuneradas à taxa média de
0,94%, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, da variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). Referidas aplicações financeiras estão disponíveis para resgate a qualquer
momento, sem prejuízo aos rendimentos auferidos no fim de cada exercício;
(b) Referem-se a aplicações financeiras que servem de garantia a determinados empréstimos.

5. Contas a receber
Controladora
30/06/2020
Unidades em construção

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

-

-

25.445

3.397

541

-

25.719

27.611

Cliente atualização

-

-

5.373

3.804

Clientes diversos

-

Perda esperada de créditos

-

-

-

-

Unidades concluídas

Ajuste a Valor Presente (AVP)
Total

541

Ativo circulante

541

501

-

(391)

(391)

(565)

(67)

56.082

34.354

45.360

23.159

10.722

11.195

-

Ativo não circulante

-

-

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M), acrescidos normalmente de juros compensatórios no intervalo de 6,17% ao ano até 12% ao ano.
O efeito do AVP no resultado consolidado foi de R$ 371 (R$ 67 em 2019). A taxa de desconto utilizada
foi de 6,47% a.a. em junho de 2020 (3,68% a.a. em 2019).
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A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Vencidas
Até 60 dias

-

-

4.414

731

De 61 a 90 dias

-

-

-

932

De 91 a 180 dias

-

-

1.014

401

Acima de 180 dias

-

-

1.202

1.523

6.630

3.587

Total
A vencer
Até 01 ano

541

-

39.191

16.690

Acima de 01 a 03 anos

-

-

9.535

12.283

Acima de 03 anos

-

-

1.682

2.251

541

-

50.408

31.224

Perda esperada de créditos

-

-

(391)

(391)

Ajuste a valor presente

-

-

(565)

(67)

Total

-

-

(956)

(458)

Total

541

-

56.082

34.354

Total
Perda esperada de créditos

Em fevereiro de 2020, ocorreu um acordo onde um cliente optou por realizar uma troca da unidade
vendida, o que resultou na baixa de R$ 1.270, do total de títulos vencidos em 31 de dezembro de 2019.
Com base no histórico de recebimentos e nível de controle na concessão do crédito, a Administração
entende que não são esperadas perdas com créditos. Desta forma, não provisiona perdas neste período.
A Administração entende que as contas a receber das unidades concluídas e as contas a receber
apropriadas dos empreendimentos em construção, deduzidas do ajuste a valor presente, estão próximas
ao valor justo.
O saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda não concluídas não está totalmente refletido
nas demonstrações financeiras intermediárias, uma vez que o seu registro é limitado à parcela da receita
reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. A análise de vencimentos do total das
parcelas a receber dos contratos de venda das unidades concluídas e não concluídas, sem considerar os
efeitos de ajuste a valor presente, pode ser demonstrada conforme segue, por ano de vencimento:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

6.630

3.587

2020

28.178

22.564

2021

24.828

10.597

Vencidas
A vencer:

2022 em diante

9.428

5.414

Total

69.064

42.162

Contas a receber apropriado (sem AVP)

56.473

30.833

Contas a receber a apropriar

12.591

11.331
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Os valores referentes às receitas apropriadas e parcelas recebidas, anteriormente demonstradas,
consideram as operações de terrenos obtidos em permuta por unidades imobiliárias dos
empreendimentos, as quais estão apresentadas a seguir:
Consolidado
Valores

30/06/2020

31/12/2019

Terrenos recebidos em permuta (a)

22.888

-

Receita apropriada

19.755

-

Receita a apropriar

3.133

-

(a) Refere-se à investida SPE Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., adquirida e consolidada em
junho de 2020.

6. Imóveis a comercializar
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Imóveis concluídos

-

-

46.799

43.572

Imóveis em construção

-

-

74.805

24.246

4.273

4.208

9.388

6.808

-

-

13.966

13.966

Estoque imóveis
Índices construtivos
Materiais
Total

-

-

1.436

846

4.273

4.208

146.394

89.438

Os imóveis em construção e imóveis concluídos são classificados no ativo circulante, tendo em vista a
sua disponibilidade para venda. Os imóveis em estoque referem-se às unidades adquiridas ou recebidas
como dação em pagamento de outras unidades vendidas. Os índices construtivos se referem a direitos
de expansão de potencial construtivo, que deverão ser anexados a terrenos para futuros lançamentos.

7. Adiantamento para devolução de cota de capital
Os saldos referem-se aos valores pagos aos sócios não controladores a título de antecipação para
devolução de cota capital.
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

CG 700 Incorporação, Adm e Locação Imóveis Próprios Ltda.

-

2

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

-

3.500

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

6.320

6.320

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

10

10

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

7.911

7.911

Personalité Bela Vista Ltda.

3.780

3.780

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.

6.700

2.700

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

2.139

2.138

26.860

26.361

Total

Em junho de 2020, foram formalizados os instrumentos de saída das Companhias CG 258 e CG 700
(vide Nota Explicativa no 1), dando baixa nos respectivos valores. Em março de 2020, foi assinada Ata
para formalização da redução de capital da The Place, com a saída da Companhia, estando o referido
processo já protocolado na Junta Comercial. Para as demais Companhias, a Administração está
aguardando a realização de ativos e passivos, bem como a finalização da outorga de escrituras de
algumas unidades vendidas para dar prosseguimento no processo de dissolução.
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8. Outros créditos
Os saldos de outros créditos estão representados a seguir:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Fundo Reserva Brazilian Securities

-

-

43

Índices construtivos

-

-

-

-

Outros créditos a receber

257

240

315

379

Total

257

240

358

422

-

-

58

59

257

240

300

363

Ativo circulante
Ativo não circulante

43

9. Partes relacionadas
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Ativo
Contas a receber de partes relacionadas
JHP Jurerê Internacional
P Chaves Barcelos Incor. Imobil. Ltda.
Terraço Cacupé
Luciano Bocorny Correa
Fabiano Bocorny Correa
Heloisa Batista Bocorny
Almir Alves Neto
Cristiano Bocorny Corrêa
Outros
Total contas a receber de partes relacionadas
Ativo circulante
Ativo não circulante
Ativo circulante (no contas a receber)
Ativo não circulante (no contas a receber)

1
77
72
103
541
794
103
150
541
-

1
77
33
12
123
78
45

Passivo
Mútuos
Alexandre Grendene Bartelle
Marcelo Schiavon
Luciano Bocorny Correa
Fabiano Bocorny Correa
CG258 Incorporações Imobiliárias Ltda.
Outros
Total de mútuos
Credores terrenos
GBZ – Participações e Empreendimentos Ltda.
Total de credores terrenos
Contas a pagar de partes relacionadas
ICON Participações Imobiliárias Ltda.
Super Quadra J. Europa Ltda.
Outros
Total de contas a pagar de partes relacionadas
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Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

-

1
72
2.389
1.544
541
3.035
2.116
266
9.964
138
704
541
8.581

1
33
1.865
1.518
3.639
2.080
9.136
44
9.092

633
633

1.526
647
330
2.503

16.607
654
147
17.408

19.299
1.526
647
147
21.619

-

-

4.653
4.653

-

91
4.364
20
4.475

93
4.292
4.385

91
49
140

93
93
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Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Adiantamento devolução cota capital
CG700 Incorporações Imobiliárias Ltda.
Jay Participações Imobiliárias Ltda.
Personalité Bela Vista Ltda.
The Place Ltda.
SC401 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CG258 Incorporações Imobiliárias Ltda.
Super Quadra J. Europa Ltda.
LPI Incorporações e Particip. Imobiliárias Ltda.
Soledade Lajeado Empreend. Imobiliários
Total de adiantamento devolução cota capital
Total passivo
Passivo circulante
Passivo não circulante

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

900
420
113
9
2.680
1.000
1.580
1.413
8.115

2.229
900
420
113
1.580
1.413
6.655

2.680
2.680

-

13.223
4.364
8.859

13.543
4.482
9.061

24.881
16.265
8.616

21.712
11.646
10.066

As garantias das contas a receber com partes relacionadas são os próprios ativos dos empreendimentos
imobiliários. A Companhia não espera perdas na realização dos saldos com partes relacionadas.

9.1. Contratos de mútuo
Na condução dos negócios, as investidas do Grupo firmaram contratos de mútuo com partes
relacionadas (sócios minoritários), com o propósito de gerenciar a melhor alocação dos recursos
necessários à operação. Esses saldos de mútuos passivos não estão sujeitos aos encargos financeiros e
são realizados conforme necessidades de caixa de cada Sociedade de Propósito Específico (SPE).
Dessa forma, os citados contratos de mútuo têm por objetivo permitir a Companhia efetuar o
gerenciamento de seu caixa e de suas controladas de forma a atender às necessidades de financiamento
do negócio, uma vez que cada controlada (e, consequentemente, cada empreendimento) possui níveis
de maturação distintos, com necessidades diferenciadas de volume de financiamentos para
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.

9.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração
Até o trimestre findo em 30 de março de 2020 o Grupo não tinha uma política de remuneração do
pessoal-chave da Administração, sendo que não ocorreram gastos nas empresas do Grupo.
Os administradores foram remunerados através de outras empresas de controle em comum (sócios
pessoas físicas). Em junho de 2020, tais empresas sob controle comum pagaram, a título de
remuneração aos administradores do grupo, os seguintes montantes:
Histórico

30/06/2020

30/06/2019

38

24

Serviços PJ

140

140

Lucros

217

399

Total

395

563

Pró-labore

A Administração não possui planos de remuneração pós-emprego, de rescisão, ou baseada em ação ou
outros benefícios de longo prazo. O Diretor Financeiro prestava serviços como pessoa jurídica e, em
junho de 2020, se tornou estatutário.
Em junho de 2020, com a transformação da Companhia em Sociedade Anônima (vide Nota Explicativa
no 1), a remuneração da Administração, Presidência e Diretoria Estatutária, foi fixada no montante anual
de R$ 2.160, passando a ser paga pela Companhia a partir daquela data.
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9.3. Lucros distribuídos
A Companhia distribuiu lucros no valor de R$ 14.664 no semestre (R$ 5.981 durante o ano de 2019).

9.4. Principais transações com o pessoal-chave da Administração
No ano de 2018, a Companhia cedeu de forma onerosa seus direitos sobre parte de uma unidade da
SPE Casa Rosa Participações Imobiliária Ltda. ao Diretor Presidente da Companhia e, também ao sócio
não controlador da Companhia (Fabiano Bocorny Corrêa), no valor de R$ 3.031 com vencimento em 31
de dezembro de 2020. O saldo em aberto em 30 de junho de 2020 era de R$ 3.316 (R$ 3.373 em 31 de
dezembro de 2019). Em 2020 e 2019, não ocorreram operações de vendas com pessoal-chave da
Administração.
As transações acima relacionadas foram realizadas com valores em condições de mercado, com
preço/m² determinado a partir das últimas transações realizadas com unidades de perfil similar.
Em relação às formas de pagamento, a Companhia analisou sua posição de estoque e a demanda para
o referido empreendimento e optou por adotar condição de pagamento diferenciada na transação. Com a
transformação em Sociedade Anônima, em junho de 2020, e consequente elaboração de seu Estatuto
Social, a Companhia aprimorou sua Política de Transações com Partes Relacionadas, e operações desta
natureza serão avaliadas pelo Comitê de Auditoria, subordinado diretamente ao Conselho de
Administração.

9.5. Principais transações com partes relacionadas
a.

Unidades vendidas
30/06/2020
Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)

Distrato unidade SPE's CG 258

-

-

(3.454)

-

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)

Distrato unidade SPE's CG 258

-

-

(5.474)

-

Almir Alves Neto (b)

Compra unidade SPE's Marítima

3.810

(293)

-

3.517

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)

Compra unidade SPE's Marítima

3.950

-

(3.950)

-

CFL Participações e
Incorp. Ltda.

Compra unidade SPE's Super Quadra

-

289

-

3.919

Heloísa Batista
Bocorny (c)

Compra unidade – CFL
Participações e Incorp. Ltda.

4.303

(3.762)

-

541

2019
Empresa

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Distrato unidade SPEs - CG 258

-

-

(3.454)

-

PLC Negócios
g
e Emp. Ltda. ((a)) Distrato unidade SPEs - CG 258

-

-

((5.474))

-

Compra unidade SPEs - Marítima

3.810

((293))

-

3.517

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Compra unidade SPEs - Marítima

3.950

-

(3.950)

-

-

289

-

3.919

Almir Alves Neto (b)
( )

Descrição

CFL Participações e

Compra unidade SPEs -

Incorp. Ltda.

Super Quadra

(a) Empresa pertencente à família do sócio controlador;
(b) Sócio minoritário da empresa PAF Assessoria Imobiliária Ltda.
(c) Mãe de Luciano Bocorny Corrêa
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b.

Prestação de serviços
A Companhia contrata serviços de gestão, consultoria, arquitetura e vendas através de partes
relacionadas:
Empresa

30/06/2020

31/12/2019

RL Admin. e Gestão Emp. Imobiliários Ltda. (a)

981

3.493

CFL Gestão e Adm de Obras e Emp. Imobil. Ltda. (a)

574

5.116

HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda.

68

85

PAF Assessoria Imobiliária Ltda. (b)

247

1.040

RS Planej., Marketing e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. (b)

289

338

(a)

As despesas com gestão, em quanto as obras estão sendo construídas, são alocadas ao custo e pós
obras como na rubrica de “despesas com manutenção pós obra”;
(b) As despesas com vendas das unidades são registradas na rubrica “despesas com comissões”.

As empresas acima, exceto HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda., prestaram serviços
principalmente para a Companhia. Destas PAF Assessoria Imobiliária Ltda. e RS Planej.,
Marketing e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. passaram a compor o Grupo em 30 de junho de
2020 (Vide Nota Explicativa no 1). A partir da mesma data, as atividades de gestão passaram a
ser executadas em sua integralidade pela Companhia (vide Nota Explicativa no 1).
c.

Outras operações com partes relacionadas
Foi firmado instrumento particular de contrato de comodato entre Heloisa Bocorny Projetos e
Construções Ltda. (empresa pertencente à família do sócio controlador) e CFL Gestão e
Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. referente ao conjunto nº 1.008
do Edifício Iguatemi Corporate, situado na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2825, na Cidade de Porto
Alegre/RS, seda da Companhia. A Companhia e as sociedades operacionais integrantes do
grupo utilizam o imóvel como sede, sem contraprestação para a CFL Gestão e Administração de
Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda.

9.6. Movimentações societárias
Em junho de 2020, alterou sua participação de 20,00% para 29,89% na SPE Marítima Incorporação
Imobiliária Ltda., integralizando de forma desproporcional às cotas do capital social em relação aos
demais cotistas, acarretando nova participação no capital social da SPE.
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10. Lucros a receber
Abaixo está demonstrado o saldo dos lucros a receber:
Controladora
30/06/2020
Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.
Soledade Lajeado Ltda.
Total

30/06/2020

3.713

3.388

100

-

3.813

31/12/2019
-

-

3.388

-

-

-

-

-

-

3.813

3.388

-

-

Ativo circulante
Ativo não circulante

Consolidado

31/12/2019

A Administração pretende liquidar esses valores a partir de 2021, conforme disponibilidade de caixa.

11. Investimentos
A composição dos investimentos está apresentada, como segue:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Participações em outras empresas:
Controladas
Coligadas
Total
Provisão para perda de investimentos
Saldo líquido de investimentos

231

77.769

42.799

-

-

1.303

1.586

1.303

1.586

79.072

44.385

1.303

1.586

(546)

(761)

-

-

78.526

43.624

1.303

1.586

43
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37,50%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
50,00%
99,90%

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

Canto Da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

RS Planej. Marketing, Interm. e Gestão Com. de Imóveis Ltda.

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.

RJPAR Administração E Participações Ltda.

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

CG 700 Incorp. Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

Total

n/a

90,00%

Square Garden SCP

99,99%

SC 401 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

5,00%

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

Terraço Cacupé Incorp. Imobiliária Ltda.

20,00%

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

99,99%

15,00%

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

99,90%

10,00%

Personalité Bela Vista Ltda.

P Chaves Barcelos Incorp. Imob. Ltda.

29,89%

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

AGC2 Participações Ltda.

20,00%

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

99,99%

99,99%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

31,73%

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

100,00%

20,00%

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

Marechal Andréa SCP

90,00%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Empresas controladas:

Investimentos

Particip.
(%)

-

-

-

20.658

413

523

9.789

53.681

10

21

506

4.113

14.917

5.817

3.591

22.289

11.259

4.208

30.898

8.850

961

29.231

21.340

67

Ativo

-

-

-

20.658

413

523

9.789

53.681

10

21

506

4.113

14.917

5.817

3.591

22.289

11.259

4.208

30.898

8.850

961

29.231

21.340

67

Passivo

-

-

-

20.017

376

480

9.763

43.860

10

7

(10)

4.086

725

5.817

2.835

19.996

10.593

4.208

14.835

8.302

(442)

17.454

13.389

(90)

Patrimônio
líquido

Balanço patrimonial

-

320

84

-

164

178

(14)

1.164

-

(3)

(30)

42

(41)

-

-

1.827

58

-

4.222

9

-

(304)

1.644

(5)

Resultado

78.526

44

78.526

2.760

-

320

42

-

82

89

(14)

436

-

(3)

(22)

42

(41)

-

-

365

22

-

1.212

2

-

(96)

329

(5)

Equivalência
patrimonial

Total

(546)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

(20)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(442)

-

-

(81)

Perda com
investimento

Controladora

Investimentos

79.072

1.303

-

-

20.017

188

240

9.763

16.447

9

10

10

4.082

725

5.817

142

3.999

1.589

421

4.434

1.660

-

5.538

2.678

-

Investimento

30/06/2020

A seguir estão relacionadas as controladas e coligadas da Companhia, suas denominações sociais, respectivas participações em 30 de junho de 2020 e 31 de
dezembro de 2019 e principais informações:
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31,73%
50,00%
99,90%
99,99%
20,00%
20,00%
10,00%
15,00%
20,00%
5,00%
15,56%
90,00%
99,90%
50,00%

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

CG 700 Incorp. Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

Personalité Bela Vista Ltda.

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

SCP Marechal Andréa

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

AGC2 Participações Ltda.

P Chaves Barcelos Incorp. Imob. Ltda.
-

190

4.044

14.644

5.973

3.591

20.179

11.773

4.208

22.268

8.823

961

15.615

11.950

30.160

23.532

67

Ativo

-

190

4.044

14.644

5.973

3.591

20.179

11.773

4.208

22.268

8.823

961

15.615

11.950

30.160

23.532

67

Passivo

-

10

4.044

(269)

5.973

2.834

18.168

11.202

4.208

6.024

8.293

(442)

15.310

10.961

17.758

13.368

(85)

Patrimônio
líquido

-

-

3.417

(267)

-

-

(533)

79

-

2.082

4

-

(3.284)

(5.163)

(59)

2.514

4

Resultado

-

45

43.624

Saldo líquido de investimentos

-

-

3.414

(240)

-

-

(107)

12

-

416

1

-

(3.281)

(2.582)

(19)

503

4

Equivalência
patrimonial

(1.878)

-

-

-

(242)

-

-

-

-

-

-

-

(443)

-

-

-

-

(76)

Perda com
investimento

Controladora

(761)

44.385

1.586

5

4.041

-

929

142

3.634

1.680

421

1.205

1.659

-

15.295

5.481

5.635

2.674

Investimento

31/12/2019

O saldo de R$ 1.303 (R$ 1.586 em 31 dezembro de 2019), no consolidado, se trata da coligada Square Garden SCP.

Total

n/a

20,00%

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

Square Garden SCP

90,00%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Empresas controladas:

Investimentos

Particip
(%)

Balanço patrimonial
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A movimentação dos investimentos é como segue:
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2018

50.923

Baixas

(2.501)

Provisão para perdas

237

Capital integralizado

20

Resultado de equivalência patrimonial

(1.878)

Lucros recebidos

(3.234)

Outros

818

Saldo em 31 de dezembro de 2019

44.385

Baixas

(22.056)

Provisão para perdas

(217)

Capital integralizado

55.292

Transação de capital

240

Resultado de equivalência patrimonial

2.760

Lucros recebidos

(808)

Perdas com investimento

(684)

Outros

160

Saldo em 30 de junho de 2020

79.072

234
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12. Adiantamento para futuro aumento de capital
Não existem termos fixados de conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital em cotas
que considerem um valor fixo de adiantamento por uma quantidade fixa de cotas, motivo pelo qual os
saldos estão classificados como ativo financeiro, no ativo não circulante (ou passivo financeiro, no
passivo não circulante).
Abaixo está representado os adiantamentos para futuro aumento de capital:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Al Mare Incorporação Ltda.

4

-

-

-

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.

-

1

-

-

CG 700 Incorporação, Administração e Locação de
Imóveis Ltda.

-

148

-

-

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

-

1.078

-

-

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

-

615

-

-

352

67

-

-

8

8

-

-

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.

51

13

-

-

The Place - Participações Imobiliárias

38

37

-

-

Terraço Cacupé Incorp. Imobiliária SPE Ltda.

15

-

-

-

468

1.967

-

-

-

-

-

-

468

1.967

-

-

Al Mare Incorporação Ltda.

-

-

119

119

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.

-

-

1

-

CG 700 Incorporação, Adm. e Locação de Imóveis Ltda.

-

-

-

105

Jay Participações Imobiliárias

-

-

140

140

LPI Incorporação Imobiliária Ltda.

-

-

34

34

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

-

-

-

2.812

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

-

-

48

337

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

-

-

90

77

The Place - Participações Imobiliárias

-

-

718

718

Total

-

-

1.150

4.341

Passivo circulante

-

-

-

-

Passivo não circulante

-

-

1.150

4.341

Pedro Chaves Barcelos
LPI Incorporação Imobiliária Ltda.

Total
Ativo circulante
Ativo não circulante

Os saldos de AFAC no passivo consolidado referem-se aos valores aportados pelos sócios não
controladores.

13. Propriedades para investimento
A Companhia e suas SPE’s mantêm imóveis como propriedades para investimento com a intenção de
auferir rendas de aluguel.
Esses imóveis classificados como bens para renda estão avaliados ao valor justo. Essa avaliação foi
realizada pelos métodos comparativos direto e evolutivo.
Para a avaliação pelo método comparativo direto de dados de mercado é realizada comparação direta
com outros imóveis semelhantes situados na mesma região geoeconômica.
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Os laudos de avaliação das propriedades para investimentos foram emitidos em junho de 2020 e
dezembro de 2019, pela empresa Engebê - Empresa Brasileira de Engenharia Econômica Ltda. e as
premissas utilizadas encontram-se descritas na Nota Explicativa no 3.8:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Bens para renda
Sala no Edifício Iguatemi (a)

3.121

3.121

3.121

3.121

-

-

-

13.297

-

-

4.044

4.044

3.121

3.121

7.165

20.462

Conjuntos e Lojas CG 700 (b)
Conjuntos e Boxes Ed. Platinum Tower (b)
Total

(a) A sala no Edifício Iguatemi Corporate encontra-se locada, com contrato vigente até maio de 2024.
(b) As lojas, conjuntos e respectivos boxes no Edifício Platinum Tower, encontram-se locados com
contratos vigentes até fevereiro de 2025.
A movimentação das propriedades para investimentos é assim demonstrada (os ajustes a valor justo
foram contabilizados na rubrica de outras receitas e despesas operacionais).
Controladora

Consolidado

3.151

21.226

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Ajuste a valor justo
Saldo em 31 de dezembro de 2019

(30)

(764)

3.121

20.462

Ajuste a valor justo

-

-

Baixas

-

(13.297)

3.121

7.165

Saldo em 30 de junho de 2020

14. Fornecedores
Controladora
30/06/2020
Fornecedores diversos
Fornecedores garantia (a)
Total

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

24

63

2.462

3.328

-

-

4.088

3.743

24

63

6.550

7.071

(a) A Companhia retém 20% dos valores a pagar referente a mão de obra dos empreiteiros, sendo 15%
referente as retenções de INSS, e FGTS e ISS que são pagos mediante comprovação da
regularidade destas obrigações, por parte do empreiteiros ao término das obras e 5%, que fica retido
até um ano após o habite-se, para eventuais gastos, se houver, de reparos pós obra.
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15. Empréstimos e financiamentos
a)

Empréstimos e financiamentos
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Empréstimos para construção

6.001

6.001

16.214

13.351

Empréstimo capital de giro

2.199

3.098

2.199

3.098

Total

8.200

9.099

18.413

16.449

Circulante

8.200

2.883

8.200

2.883

-

6.216

10.213

13.566

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Não circulante

Controladora
Prazo final

Banco Bradesco S/A

10/12/2022

-

-

10.213

7.350

Banco ABC Brasil S/A

17/10/2022

6.001

6.001

6.001

6.001

Banco Itaú Unibanco S/A

22/03/2021

2.199

3.098

2.199

3.098

Total

8.200

9.099

18.413

16.449

Circulante

8.200

2.883

8.200

2.883

-

6.216

10.213

13.566

Não circulante

30/06/2020

Consolidado

Descrição

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2018

5.338

11.937

Adições

8.887

16.236

(5.293)

(13.038)

824

2.270

Pagamentos
Juros incorridos
Juros pagos

(657)

(956)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

9.099

16.449

Adições
Pagamentos
Juros incorridos

-

2.863

(1.006)

(1.006)

303

698

Juros pagos

(197)

(592)

Saldo em 30 de junho de 2020

8.200

18.413
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238
Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco ABC Brasil

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco

Empresa

4205116

4205216

6119419

6319519

No contrato

Pericles Pretto Correa

Fabiano Bocorny Correa

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/fiadores:

Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes, 700,
Lojas 03 a 05, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS,
conforme descrito e caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de Imóveis da
4a Zona de Porto Alegre, RS, e (ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267, localizados na
Avenida Carlos Gomes, 700, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto
Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas matrículas 172.319, 172.321 e 172.334 do
Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Pericles Pretto Correa

Fabiano Bocorny Correa

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/fiadores:

Garantia(s) Fiduciária(s) conforme Instrumento(s) apartado(s).

Pericles Pretto Correa.

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/fiadores:

Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes, 700,
Lojas 03 a 05, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS,
conforme descrito e caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de Imóveis da
4a Zona de Porto Alegre, RS, e (ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267, localizados na
Avenida Carlos Gomes, 700, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto
Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas matrículas 172.319, 172.321 e 172.334 do
Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Pericles Pretto Correa.

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/fiadores:

Não há garantias.

Garantias

As garantias dos empréstimos e financiamentos contratados são conforme segue:

Garantias
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Banco

Itaú Unibanco S.A.

Banco Bradesco S.A.

Empresa

CFL Participações e Incorp Ltda.

Marítima Incorp Imobiliária Ltda.

9002684

067408181-5

No contrato

Alexandre Grendene Bartelle

Luciano Bocorny Correa

CFL – Participações e Incorporações Ltda.

Veneza Negócios e Participações S/A.

Avalistas/Fiadores:

Além da garantia hipotecária constituída, os devedores dão ao credor, em penhor a totalidade
dos direitos creditórios decorrentes dos compromissos de venda e compra de cada uma das
unidades do empreendimento, sendo que, em relação as unidades já comercializadas o penhor
incidirá sobre os créditos vincendos a partir desta data.

51

Deverá manter em sua conta corrente saldo suficiente para acatar o débito do valor da diferença
entre o valor total de repasses realizados e o valor mínimo de repasses exigidos, de 70% do
saldo devedor existente na data, sob pena do vencimento imediato de toda a dívida.

Obrigam-se a substituir ou reforçar a garantia hipotecária oferecida sempre que esta ficar
prejudicada, diminuída ou prejudicada no prazo de 60 dias corridos a contar da data de
notificação.

Garantia Hipotecária. Um terreno com área de 3.330,62 m 2, designado pelos lotes números 01,
02, 03 e 14 da quadra 02-H, situado na Avenida dos Búzios, s/n, no Loteamento Praia Jurerê V,
no Distrito, Município e Comarca de Florianópolis, SC, descrito e caracterizado na matrícula
137.285 do Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, SC.

Luciano Bocorny Correa

Avalista/Fiador:

Garantias
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Taxas de captação
Considerando a variação anual do CDI até 30 de junho de 2020, de 4,59%, e em 31 de
dezembro de 2019, de 5,94%, as taxas médias de captação, equivalentes às taxas prefixadas,
das operações de financiamento da Companhia são:
30/06/2020
Custo pré-fixado

31/12/2019

% a. a.

% a. a.

Banco ABC Brasil S.A.

3,0416%

3,0416%

Banco Itaú Unibanco S.A.

7,7000%

7,7000%

Banco Bradesco S.A.

9,3855%

9,3855%

Obrigações contratuais restritas covenants
A Companhia possui certas obrigações contratuais restritivas, que podem tornar os empréstimos
e financiamentos imediatamente exigíveis, conforme segue:
Empréstimo contratado em 31 de outubro de 2019 (Instrumento Particular de Cédula de Crédito
Bancário firmada junto ao Banco ABC Brasil S.A.): a) se incorrer em mora e/ou inadimplemento
de qualquer obrigação assumida perante o credor sob e de acordo com esse título; b) se
incorrer em mora e/ou inadimplemento, ou ainda vencimento antecipado, de qualquer outra
obrigação assumida perante o credor sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra
instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do credor, ou perante outras instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeira Nacional; c) ocorrência de alguma das hipóteses
estabelecidas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro; d) pedido ou decretação de
falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência
civil, intervenção, liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09
de fevereiro de 2005; e) protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição
de devedores e/ou garantidores, e não apresentação ao credor de prova satisfatória, a exclusivo
critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio
dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo Credor para a referida apresentação;
f) alteração do estado econômico-financeiro que reduza, de acordo com a análise de crédito do
credor, sua capacidade para cumprir quaisquer obrigação de pagamento assumidas perante o
Credo ou perante terceiros; g) alteração de seu objeto social da composição de seu capital
social, ocorrência de qualquer mudança, transferência ou cessão , direta ou indireta, de seu
controle societário/acionário, ou ainda sua incorporação, fusão ou cisão.
Empréstimo de capital de giro firmado junto ao Itaú Unibanco S.A. em 23 de outubro de 2019:
a) inadimplemento, de qualquer obrigação desta cédula ou de qualquer instrumento celebrado
com o Itaú ou de qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente pela Itaú
Unibanco Holding S.A.; b) se tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação
judicial ou extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja
responsável; c) morte, insolvência, interdição de qualquer devedor solidário, ou ocorrência de
qualquer dos eventos descritos no item (b) em relação a qualquer devedor solidário, sem
apresentação de substituto aceito pelo Itaú no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do
evento; d) se as garantias não forem efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, se
tornarem impróprias ou insuficientes para assegurar as obrigações e não forem substituídas no
prazo de 15 dias da comunicação do Itaú; e) houver sentença transitada em julgado em razão
de prática, pela Companhia, devedores solidários, ou administradores da Companhia ou dos
devedores Solidários, de atos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho
infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente; f) ocorrer
qualquer processo de reorganização societária ou de alteração de controle, direto ou indireto,
em que a Companhia esteja envolvida; g) alteração do objeto social ou da atividade principal ou
alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de seu
ativo permanente; h) solicitação pela Companhia do encerramento da conta corrente mantida.
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Empréstimo de crédito bancário firmado junto ao Banco Bradesco S.A. pela SPE Marítima, na
data de 14 de novembro de 2018: se a) o (a, s) devedor (a, es, as) não sanar após 30 (trinta)
dias corridos da simples comunicação feita pelo credor, podendo o credor exigir o seu pronto
pagamento, independentemente de qualquer novo aviso, notificação, interpelação ou protesto
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos em lei ou ainda: a) se contra o (a, s) devedor(a, es,
s), fiador(a, es, s) e interveniente(s) garantidor(a, es, s) for(em) movida(s) qualquer ação ou
execução, ou decretada qualquer medida judicial que, de alguma forma afete as garantias
constituídas no contrato ou que de alguma forma altere os respectivos requisitos e fundamentos
econômicos que ensejaram a concessão deste crédito; b) garantidor (a, es, as), falir(em),
requerer(em) recuperação judicial, tornar(em)-se insolvente(s), ou contra qualquer um deles for
protestado qualquer título por falta de pagamento; c) se, desfalcando-se a(s) garantia(s)
constituída(s) no contrato, em virtude de, depreciação ou deterioração, o (a, s) devedor(a, es,
as) não a reforçar(em), depois de devidamente notificado(s) para tal; d) se ocorrer a
descaracterização da figura do patrimônio de afetação por qualquer motivo, tenha ou não o(a, s)
devedor (a, es, as) dado causa; e) se o (a, s) devedor (a, es, as) deixar (em) de proceder as
comunicações devidas a comissão de representantes, tais como posição de vendas, balancetes
trimestrais e demonstrativos dos recursos recebidos; f) se verificarem não serem verdadeiras
quaisquer declarações feitas pelo(a, s) devedor (a, es, s), fiador(a, es, s), hipotecante(s) e
interveniente (s) garanti dor (a, es, s) no presente contrato, na documentação apresentada para
instruir o pedido de financiamento objeto deste contrato, bem como durante toda a vigência
desta operação e até a liquidação final; também no que se refere a integridade das garantias ora
constituídas (hipoteca, penhor e fiança), quanto a posição de vendas das unidades do
empreendimento ora financiado, assim como quanto a ocultação de informações sobre as
vendas, permutas, distratos, cessões das unidades do empreendimento, ou o não envio ao
credor dos respectivos instrumentos que respaldem as vendas, distratos, cessões ou permutas,
que tenham sido assinados com os adquirentes; bem como a eventual transferência, onerosa ou
não, como cessão, locação ou arrendamento das unidades ou dos direitos de crédito, que de
algum modo represente desvio do penhor e dos propósitos deste financiamento e do patrimônio
de afetação; g) se caracterizada a omissão por parte do(s) devedor(es) de informações sobre as
vendas, distratos, cessões ou permutas das unidades do empreendimento; h) se houver
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato ou de obrigação prescrita em lei; i) se o
(a, s) devedor (a, es, s) deixar (em) de apresentar, uma vez solicitados, os comprovantes de
pagamentos de quaisquer impostos, taxas ou contribuições que incidam, direta ou
indiretamente, sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária, ou que sejam de responsabilidade
do devedor(s) ou do(s) hipotecante(s), inclusive os impostos incidentes sobre o patrimônio de
afetação; j) se o (a, s) devedor (a, es, s) ceder (em) ou transferir (em), total ou parcialmente, a
terceiros, seus direitos e obrigações sem o expresso consentimento do credor ou ceder (em) ou
transferir (em), total ou parcialmente, a terceiros, qualquer garantia constituída neste contrato;
k) se o (a, s) devedor (a, es, s) ou hipotecante(s), interveniente (s) garantidor (a, es, s)
gravar(em) total ou parcialmente, com quaisquer ônus o(s) bem(ns) e direito(s) dado(s) neste
contrato como garantia(s); ou se sobre o(s) mesmo(s) vier(em) a recair penhora ou qualquer
constrição judicial; l) se o imóvel objeto da garantia for desapropriado, total ou parcialmente;
m) se a obra ficar paralisada por mais de 30 (trinta) dias; n) se o (a, s) devedor(a, es, as), fiador
(a ,es, s) ou interveniente(s) garantidor (a, es, s) deixar(em) de cumprir qualquer obrigação de
pagamento que tenha com o credor, inclusive as previstas neste contrato.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia estava em desacordo com determinadas cláusulas
restritivas (“covenants”), referente as movimentações de reorganização societária (vide Nota
Explicativa no 23), constantes em contratos com instituições financeiras, que poderiam exigir o
vencimento antecipado dos passivos vinculados a esses contratos. Em agosto de 2020 a
Administração obteve “waiver” junto às instituições financeiras onde estas declaram não haver
vencimento antecipado. Ainda assim, para atendimento ao requerido pelas normas contábeis, a
Companhia reclassificou o montante de R$ 4.751, referente aos empréstimos, do passivo não
circulante para o passivo circulante.
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b)

Cronograma de vencimentos
São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos
indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até
a data dos balanços.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento originais dos empréstimos e
financiamentos contratados:
Controladora

Consolidado

Ano

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

2020

1.985

2.883

1.985

2.883

2021

3.715

3.715

7.119

6.166

Acima de 2022

2.500

2.501

9.309

7.400

Total

8.200

9.099

18.413

16.449

16. Obrigações fiscais
A tabela a seguir apresenta os saldos das obrigações fiscais.
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

PIS a recolher

-

-

4

-

Cofins a recolher

1

1

19

4
16

ISS a recolher

-

-

63

Retenções a recolher

9

8

41

22

Patrimônio de Afetação - RET

-

-

271

443

CSLL a recolher

3

3

20

32

IRPJ a recolher

4

5

345

38

Tributos diferidos (a)

-

-

2.907

2.175

IRRF a pagar

3

3

15

10

Total

20

20

3.685

2.740

Passivo circulante

20

20

3.152

2.031

-

-

533

709

Passivo não circulante

(a) Tributos diferidos.
Consolidado
30/06/2020
PIS diferido

31/12/2019

269

201

1.243

930

CSLL a diferido

915

685

IRPJ diferido

480

359

Total

2.907

2.175

Passivo circulante

2.374

1.466

533

709

Cofins diferido

Passivo não circulante
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17. Adiantamentos de clientes
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Por recebimentos das vendas de imóveis

-

-

-

27

Adiantamentos de permutas

-

-

17.209

12.441

Total

-

-

17.209

12.468

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes são superiores aos valores reconhecidos de receitas.
Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do seu reconhecimento inicial, ou na data que for possível dada avaliação.
A técnica utilizada foi baseada na receita, pela qual foi estabelecido o valor justo da contraprestação,
e utilizado o preço de cotação dos bens junto ao projeto vinculado, ou seja, não utilizou do mercado ativo
e sim do empreendimento para definir o valor justo das unidades permutadas.

18. Provisões para contingências
a.

Provisão para riscos
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cível e trabalhista a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis
perdas, conforme abaixo:
Controladora
30/06/2020
Provisões cíveis (a)

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

144

271

2.027

2.154

Provisões trabalhistas (b)

-

-

-

-

Provisões tributárias (c)

-

-

-

-

144

271

2.027

2.154

Total

(a) Provisões cíveis
A Companhia litiga na esfera cível, que usualmente se resume em discussões de cunho
indenizatório, ações de cobrança, prestação de contas etc.
(b) Provisões trabalhistas
As ações judiciais de natureza trabalhistas envolvem discussões, principalmente,
de pedidos de indenização por acidente de trabalho, horas extras, reconhecimento de
periculosidade ou insalubridade.
(c) Provisões tributárias
A Companhia é parte em ações judiciais de natureza tributária, que consistem de
discussões em processos sobre tributação sobre ganho de capital e tributação de receitas
das unidades permutadas.
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A movimentação da provisão para demandas judiciais é conforme segue:
Provisões

Controladora

Consolidado

42

4.190

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Provisões constituídas durante o exercício
Provisões pagas durante o exercício
Provisões revertidas durante o exercício

229

-

(2.265)

-

-

271

2.154

Provisões constituídas durante o período

-

-

Provisões pagas durante o período

-

-

Provisões revertidas durante o período

127

127

Saldo em 30 de junho de 2020

144

2.027

Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Depósitos judiciais

b.

229

Saldo em 31 de dezembro de 2018

-

88

Resgates e atualização

-

(29)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

-

59

Resgates e atualização

-

(30)

Saldo em 30 de junho de 2020

-

29

Passivos contingentes para os quais não é requerido provisão
Os processos com perspectivas de perda julgadas pela Administração como possível (em
avaliação conjunto com seus assessores legais), para as quais não foram constituídas
provisões, é conforme segue:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Provisões cíveis

734

734

5.469

5.410

Provisões trabalhistas

449

709

635

962

Provisões tributárias

603

603

603

603

1.786

2.046

6.707

6.975

Total

Provisão para garantia pós obra
As gestoras de engenharia e construção da Companhia, possuem expertise e estão
estruturadas com recursos humanos e equipamentos com vistas ao atendimento das demandas
de pós obra de unidades vendidas e nas áreas condominiais dos empreendimentos
incorporados pelas SPEs controladas da Companhia. Por outro lado, as SPEs controladas pela
Companhia, por não terem expertise, bem como estrutura para esse fim, contratam as referidas
gestoras, com o escopo de manutenção e atendimento à todas demandas de pós-obra
recorrentes e decorrentes das responsabilidades legais e contratuais das unidades
comercializadas, bem como das áreas condominiais. Em contrapartida as gestoras fazem jus
aos honorários previamente estabelecidos sobre o orçamento de custo de construção de cada
empreendimento, devidos após a respectiva conclusão.
Essa verba sobre o valor do orçamento de custo de obra também está contemplada nos estudos
de viabilidade do empreendimento desde o seu nascedouro. Deste modo, as incorporadoras dos
empreendimentos ficam desincumbidas da garantia de pós-obra. Destaca-se, por oportuno, que
as gestoras têm a prerrogativa de utilizar as cauções retidas de contratos de empreiteiras,
quando a causa de eventuais patologias tenha sido de responsabilidade delas. As retenções de
garantia pós obra estão demonstradas na Nota Explicativa no 14.
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19. Lucros a distribuir
Os saldos se referem aos lucros destinados aos sócios não controladores, pessoas físicas e jurídicas,
das controladas.

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

Resultado de vendas de imóveis a apropriar (consolidado)
Consolidado
30/06/2020
Vendas contratadas de imóveis de empreendimentos em andamento
(-) Receita bruta apropriada com venda de imóveis
Receita a apropriar com venda de imóveis
Custos orçados dos imóveis vendidos

31/12/2019

96.951

18.572

(83.429)

(11.247)

13.522

7.325

59.609

10.894

(51.293)

(6.597)

Compromissos com custos orçados a apropriar

8.316

4.297

Resultados de vendas de imóveis a apropriar

5.206

3.028

(-) Custos incorridos apropriados

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

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

31/12/2019

59.297

14.046

9.673

11.413

68.970

25.449

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

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos na modalidade “patrimônio
de afetação”, em observância à Lei no 10.931/04.
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21. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Diferenças temporárias
Receita apropriada e não recebida

56.082

34.354

Alíquota efetiva

5,18%

6,33%

Alíquota nominal - lucro presumido

6,73%

6,73%

Alíquota nominal - RET

4,00%

4,00%

Total

2.907

2.175

Circulante

2.374

1.466

533

709

Não circulante

22. Credores de investimentos
A tabela a seguir apresenta os saldos dos credores de investimentos:
Controladora
30/06/2020

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Carril Assessoria Empresarial Ltda.

554

564

554

564

Passivo não circulante

554

564

554

564

Referem-se a valores de projeto suspenso, que estão sendo devolvidos aos investidores.

23. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 15 de junho de 2020, ocorreu aumento de capital no montante de R$ 1.258, mediante a
emissão de 1.258 novas cotas, com a capitalização de adiantamento para futuro aumento de
capital, na mesma data ocorreu a retirada do sócio Fabiano Bocorny Correa, mediante
dissolução parcial da Companhia e devolução de haveres. Com a sua retirada, a totalidade das
3.144 cotas detidas pelo sócio retirante foram canceladas, com a consequente redução do
capital social da Companhia no valor de R$ 3.144.
Em 22 de junho de 2020, ocorreu aumento de capital no montante de R$ 17.063, utilizando
participações societárias detidas pelo sócio controlador em Empresas de controle em comum,
conforme mencionado da Nota Explicativa no 1. Ato seguinte ocorreu a transformação do tipo
social, passando a Companhia ser uma sociedade anônima de capital fechado, com a
conversão de 27.664 cotas em 27.664 ações.
Em 30 de junho de 2020, ocorreu aumento de capital no montante de R$ 10.832, com a
emissão de 10.832 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão total de aproximadamente R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação,
fixado nos termos do art. 170, §1o, I, da Lei das S.A., totalizando R$ 69.842, dos quais R$ 1,00
(um real) foi destinado à conta de capital social e R$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro), de
ágio na emissão da ações, é destinado à conta de reserva de capital, nos termos do art. 13,
§ 2o da Lei das S.A.. mediante aporte de R$ 28.983 em moeda corrente e R$ 40.860 utilizando
participações societárias detidas pelo sócio controlador em Empresas de controle em comum,
conforme mencionado da Nota Explicativa no 1.
Em 30 de junho de 2020, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 36.880,
dividido em 36.880 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
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b)

Lucro (prejuízo) por ação
O lucro (prejuízo) por ação básico é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo) do
período atribuído aos detentores de cotas pela quantidade média ponderada de cotas disponíveis
durante o período.
O lucro (prejuízo) por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo),
atribuído aos detentores de cotas, pela quantidade média ponderada de cotas disponíveis durante
o período, mais a quantidade média ponderada de cotas que seriam emitidas no pressuposto do
exercício de efeitos diluidores (como exemplo, opções de compra de ações). Para 30 de junho de
2020 e 31 de dezembro de 2019, não houve efeitos diluidores.
O quadro a seguir apresenta os dados de resultado e quantidade de cotas utilizadas no cálculo
dos lucros (prejuízos) por ação para cada um dos exercícios apresentados:
Controladora
30/06/2020

30/06/2019

Lucro/prejuízo atribuível aos acionistas controladores

1.551

(987)

Média ponderada de ações ordinárias em circulação

11.004

11.004

0,141

(0,090)

Lucro/prejuízo por ação expresso em reais

Em junho de 2020, houve o aumento de capital da Companhia para R$ 36.880, dividido em
36.880.453 cotas. Desta forma, o lucro (prejuízo) por ação no período de junho de 2019 foi
calculado de forma retrospectiva, com base na média ponderada de cotas entre 1o de janeiro de
2020 a 30 de junho de 2020, de forma a refletir o efeito das cotas/ações em circulação em 30 de
junho de 2020 – último fechamento disponível antes da aprovação para emissão das presentes
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
c)

Adiantamento para futuro aumento de capital
Referem-se a valores aportados pelos sócios para aumento de capital, de forma irreversível e
irretratável, com valores e quantidades de conversão definidas previamente e não sofrem
nenhuma correção.
Em junho de 2020, os sócios deliberaram o aumento de capital social em 7.134 cotas, no valor
de R$ 7.134, subscritas e integralizadas através da utilização do adiantamento para futuro
aumento de capital detidos pelos sócios da Companhia.

d)

Transação de capital
Transações de capital decorrem de operação de reestruturação societária, ocorridas entre os
sócios, que não resultou em perda de controle e, portanto, reconhecidas no patrimônio líquido,
conforme requerido pelas normas contábeis.

e)

Dividendos e reserva legal
Para constituição da reserva legal, serão deduzidos do resultado do exercício, antes de qualquer
participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a
contribuição social. Após realizadas as deduções, o lucro líquido deve ser alocado da seguinte
forma: 5% (cinco por cento), para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte
por cento) do capital social da Companhia.
Após a dedução da reserva legal, o Estatuto da Companhia prevê que 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido serão distribuídos aos acionistas, a título de dividendo mínimo obrigatório;
e o saldo, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. O dividendo
obrigatório não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração, caso aplicável,
informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
Companhia.
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59

248
4.398

(5)

-

-

-

100

-

-

4.303
-

-

-

53

(2)

-

-

-

55

01/04/2019 a
30/06/2019

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

-

-

-

105

(4)

-

-

-

109

01/01/2019 a
30/06/2019

-

Custo dos imóveis vendidos

Custo da venda de índices

Custo de personalizações

Total

01/04/2020 a
30/06/2020

(4.208)

-

-

(4.208)

01/04/2019 a
30/06/2019

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

-

-

-

-

01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

(10.940)

(14)

-

(10.926)

01/04/2020 a
30/06/2020

18.663

(689)

(354)

-

92

286

-

130

19.198

01/04/2020 a
30/06/2020

A composição dos custos dos imóveis vendidos, classificados por natureza, está demonstrada a seguir:

25. Custo dos imóveis vendidos

38

-

Ajuste a valor presente

Receita líquida operacional

-

Cancelamento de vendas
(3)

-

Impostos sobre vendas e serviços

41

-

Receita c/ vendas índices

Prestação de serviço

-

Receitas personalização

Receita de aluguéis

-

Receita c/ venda de imóveis

01/04/2020 a
30/06/2020

A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:

24. Receita líquida

(18.974)

(17)

-

(18.957)

01/01/2020 a
30/06/2020

(11.247)

-

(1.357)

(9.890)

01/04/2019 a
30/06/2019

16.079

(717)

(60)

-

-

306

1.224

-

15.326

01/04/2019 a
30/06/2019

Consolidado

30.167

(1.010)

(371)

(4.464)

92

612

-

135

35.173

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

60

(15.370)

-

(1.357)

(14.013)

01/01/2019 a
30/06/2019

20.886

(1.186)

(60)

(1.494)

-

608

1.224

-

21.794

01/01/2019 a
30/06/2019
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249

-

Comissões e intermediação

-

Impostos e taxas diversas

Materiais de escritório

INSS

IPTU

Material de consumo

Plantão de vendas

-

Salário e ordenados

13o Salário

Vale refeição e lanches

Vale transporte e condução
(186)

-

Reembolso de despesas

Total

-

Publicidade e propaganda

(184)

-

Férias

Prestação serviços (PJ)

-

-

Desp. com multas
-

-

Desp. com contingência

Desp. de viagens

-

Despesas pós obra

Desp. c/ manutenção

-

Despesas legais

(2)

-

Condomínios

Depreciação

-

Água, luz, telefone

01/04/2020 a
30/06/2020

-

-

-

(661)

-

-

-

-

-

-

(295)

-

-

-

-

-

(9)

-

-

-

-

-

(354)

-

(3)

01/01/2020 a
30/06/2020

(49)

-

-

-

-

-

-

(47)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

Controladora

(92)

-

-

-

-

-

-

(74)

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

(22)

(3)

-

9

-

01/01/2019 a
30/06/2019

A composição das despesas classificados por natureza estão demonstrados a seguir:

26. Despesas gerais, administrativas e tributárias

(1.403)

(2)

(1)

(1)

(5)

(2)

(43)

(394)

(39)

-

(215)

(2)

(1)

(3)

(1)

(1)

25

-

(148)

-

-

(4)

(375)

(162)

(29)

01/04/2020 a
30/06/2020

(3.245)

(2)

(1)

(1)

(5)

(2)

(113)

(627)

(68)

-

(339)

(2)

(1)

(15)

(1)

(1)

(60)

-

(279)

(354)

-

(5)

(925)

(394)

(50)

01/01/2020 a
30/06/2020

(2.874)

(2)

-

-

-

-

(148)

(633)

(25)

(1)

(138)

-

-

(15)

(2)

(182)

(1.080)

-

-

-

(2)

(278)

(352)

(16)

01/04/2019 a
30/06/2019

Consolidado

61

(6.654)

(4)

-

-

-

-

(256)

(915)

(95)

(1)

(257)

-

(2)

(450)

(14)

(548)

(2.654)

-

-

(22)

(3)

(626)

(772)

(35)

01/01/2019 a
30/06/2019
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(669)

Total

(336)

(463)

-

127

-

Juros pagos

Multas diversas

(272)
(267)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(73)

(197)

Total

Atualização INCC

Juros sobre empréstimos

(2)

-

Total

Despesas bancárias

5

Ajuste a valor presente

-

5

Receita atualizações

Acréscimos contratuais

Rendimento s/ aplicações financeiras

01/04/2020 a
30/06/2020

(359)

(381)

(73)

(303)

(5)

-

-

22

-

-

22

(231)

(234)

(90)

(2)

-

(142)

3

-

-

3

01/04/2019 a
30/06/2019

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

-

-

-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

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

A composição das despesas e receitas financeiras está demonstrada a seguir:

28. Receitas e despesas financeiras líquidas

(669)

-

Recuperação de despesas

Perdas c/ investimentos

-

Outras receitas não operacionais

01/04/2020 a
30/06/2020

A composição das outras receitas e despesas está demonstrada a seguir:

27. Outras receitas e despesas operacionais

(486)

(489)

(167)

-

(8)

-

(314)

3

-

-

3

01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

01/01/2019 a
30/06/2019

134

(522)

(73)

(217)

(13)

-

(219)

656

-

639

-

17

01/04/2020 a
30/06/2020

(669)

(669)

-

-

01/04/2020 a
30/06/2020

62

(853)

(73)

(324)

(20)

-

(436)

915

-

879

-

36

01/01/2020 a
30/06/2020

126

(318)

(90)

-

(12)

(1)

(217)

444

-

380

18

46

01/04/2019 a
30/06/2019

3

-

-

3

01/04/2019 a
30/06/2019

Consolidado

(18)

(684)

575

127

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

62

277

(689)

(167)

-

(25)

(104)

(393)

966

-

807

43

116

01/01/2019 a
30/06/2019

5

-

-

5

01/01/2019 a
30/06/2019
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29. Segmentos operacionais
A administração da Companhia baseia os seus relatórios internos gerenciais para tomada de decisões
nas próprias informações consolidadas, considerando apenas um segmento operacional referente à
“Incorporação Imobiliária”, com foco no residencial de alto padrão.
Não obstante a menor participação, nos resultados dos últimos 03 exercícios, de produtos com perfil não
residencial, devido ao compartilhamento das estruturas e dos custos corporativos, gerenciais e
operacionais da Companhia e suas controladas, elas não são gerenciadas como segmentos
independentes, sendo os resultados da Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma
integrada.

30. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
A Companhia e suas controladas administram seu capital, para assegurar a continuação de
suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes
interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e
do patrimônio.
A estrutura de capital da Companhia e de suas controladas é formada pelo endividamento
líquido (empréstimos e financiamentos detalhados na Nota Explicativa no 15, deduzidos pelo
saldo de caixa e equivalentes de caixa na Nota Explicativa no 4) e pelo patrimônio líquido da
Companhia (que inclui capital, reservas de lucros, reserva de capital e participações acionistas
não controladores).

b)

Categorias de instrumentos financeiros
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa

30.662

93

33.145

2.792

Contas a receber de clientes

541

-

56.082

34.354

Partes relacionadas

253

123

842

44

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas

c)

24

63

6.550

7.071

8.200

9.099

18.413

16.449

13.223

13.543

24.881

21.712

Objetivos da gestão do risco financeiro
A Companhia monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses
riscos destacam-se os riscos de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco
de liquidez. O principal objetivo é manter a exposição da Companhia a esses riscos em níveis
mínimos, utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e
controlando riscos de crédito e liquidez.
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d)

Gestão de risco de mercado
A Companhia dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de
empreendimentos imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário,
tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:

e)

•

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

•

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

•

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia
do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

•

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

•

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades da Companhia, bem como à sua localização;

•

As margens de lucro da Companhia podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

•

As oportunidades de incorporação podem diminuir;

•

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

•

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo.
A Companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores
devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel,
a sua venda em condições satisfatórias;

•

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

•

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.

Exposição a riscos cambiais
A Companhia e suas controladas não estão diretamente expostas aos riscos cambiais por não
possuírem transações em moeda estrangeira.
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f)

Exposição a riscos de taxas de juros
A Companhia e suas controladas apresentam abaixo as informações suplementares sobre seus
instrumentos financeiros que são requeridas pela Instrução CVM n o 475/08, especificamente
sobre a análise de sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar,
a Companhia adotou as seguintes premissas, definidas na Instrução CVM n o 475/08:
•

Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para a Companhia, e que é referenciado por fonte externa
independente (Cenário I). O cenário provável é a manutenção dos indicadores de
exposição, considerando a taxa mais recente até a data da publicação das demonstrações
financeiras;

•

Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e

•

Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pela Companhia e suas controladas.
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Receita financeira

Aplicações financeiras em CDI

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

Empréstimos pré fixados

Variação negativa

Receita financeira

Aplicações financeiras em CDI

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

Empréstimos pré fixados

Variação positiva

33.607

-

6.001

-

10.213

2.092

Risco

-

33.607

-

6.001

-

10.213

2.092

Risco

27

CDI a 0,21%

(106)

CDI a 0,21%

(99)

Poupança a 0,13%

-

Cenário I - Provável

27

CDI a 0,21%

(106)

CDI a 0,21%

(99)

Poupança a 0,13%

-

Cenário I - Provável

30/06/2020

-

30/06/2020

-

34

CDI a 0,26%

(133)

CDI a 0,26%

(124)

Poupança a 0,16%

Cenário II - Deterioração de 25%

20

CDI a 0,16%

(80)

CDI a 0,16%

(74)

Poupança a 0,10%

Cenário II - Deterioração de 25%

Os saldos apresentados nos quadros a seguir contemplam os valores consolidados:

-

-

41

CDI a 0,32%

(159)

CDI a 0,32%

(149)

Poupança a 0,20%

Cenário III - Deterioração de 50%

14

CDI a 0,11%

(53)

CDI a 0,11%

(50)

Poupança a 0,07%

Cenário III - Deterioração de 50%
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g)

Gestão de risco de liquidez
A Companhia e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de
crédito bancárias julgadas adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e
do fluxo de caixa real e da combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos
financeiros.

h)

Concentração de risco
A Companhia e suas controladas mantêm contas correntes bancárias e aplicações financeiras
em instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios objetivos para
diversificação de riscos. O saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não
existe um cliente que represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional
líquida, nem do saldo a receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros da Companhia e de suas
controladas em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, que se encontram
registrados pelo custo amortizado, aproximam-se do valor justo, uma vez que a natureza e a
característica das condições contratadas se assemelham àquelas disponíveis no mercado nas
datas das demonstrações financeiras.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, bem como as aplicações financeiras, é indexado ao
CDI; portanto, os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos
financeiros.
Hierarquia de valor justo
A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de
instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:
•

Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
passivos;

•

Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços);

•

Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (“inputs” não observáveis).

A Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos financeiros derivativos, e/ou
transações envolvendo derivativos embutidos, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de
2019.
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31. Transações que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
A Companhia realizou as seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e,
portanto, não foram apresentadas nas demonstrações financeiras intermediárias, individuais e
consolidadas, dos fluxos de caixas, conforme abaixo:
Controladora

Ágio na emissão das ações com transferência de participação societária
mantida pelo sócio controlador em comum (vide Nota Explicativa nº 23 e nº 1)
Redução de Capital (vide Nota Explicativa nº 23 e nº 1)
Cessão de cotas em investida (vide Nota Explicativa nº 1)
Imóveis a comercializar - investidas adquiridas (vide Nota Explicativa nº 1)
Contas a receber - investidas adquiridas (vide Nota Explicativa nº 1)
Adiantamentos de clientes - investidas adquiridas (vide Nota Explicativa nº 1)
Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de capital (vide
Nota Explicativa nº 23)
Total

Consolidado

30/06/2020

30/06/2020

48.903

48.903

3.134

3.134

18.867

18.867

-

69.211

-

10.780

-

4.046

7.134

7.134

78.038

162.075

32. Compromissos
A Companhia assinou instrumentos particulares para a aquisição de terrenos com promessa de permutas
por unidades imobiliárias. Estes contratos possuem condições suspensivas relacionadas às aprovações
e regularizações que não estão sob o controle da Companhia e que precisam ser superadas para a
concretização da transação.

33. Seguros
A Companhia e suas controladas mantêm seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos
sobre ativos e/ou responsabilidades.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho de 2021 e junho
de 2023.
As coberturas de seguros são as seguintes:
Modalidade
Riscos de engenharia (a)

(a)

30/06/2020

31/12/2019

91.975

91.975

Risco de engenharia – obras civis em construção – apólice “all risks”, que oferece garantia contra
todos os riscos envolvidos na construção de um empreendimento, tais como incêndio, roubo e
danos de execução, entre outros. Esse tipo de apólice permite coberturas adicionais conforme
riscos inerentes à obra, entre os quais se destacam responsabilidade civil geral e cruzada,
despesas extraordinárias, tumultos, responsabilidade civil do empregador e danos morais; as
coberturas incluem: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no canteiro de obras, tais como
danos da natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios, alagamentos, terremotos entre
outros, danos inerentes à construção, emprego de materiais defeituosos ou inadequados, falhas na
construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos causados por erros de
projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos greves etc.

*
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Relatório da Administração

A administração da Companhia vem por meio deste apresentar os resultados combinados das investidas
da Companhia referentes ao segundo trimestre e acumulado do semestre e 2020. A Companhia destaca
a melhora de quase 3 p.p. em sua margem bruta no 1S20, resultado da venda de estoque em um mercado
que se mostra com boa capacidade de absorção, mesmo durante este período de pandemia.
Destacamos ainda a melhora nas despesas operacionais no semestre, onde reduzimos em 35,2% contra
o mesmo período de 2019, adequando nossa estrutura à operação.
Desta forma, fomos capazes de entregar uma margem líquida de 26,8%, 9,6 p.p. acima do ano anterior,
gerando um lucro líquido de R$11,2 milhões, 31,9% superior ao 1S19.
Entendemos que nosso mercado de atuação passa por um novo momento de demanda. Com isso, a
Companhia se prepara para um novo ciclo de lançamentos, através de um plano de negócios consistente
com nosso histórico, focado sempre no retorno sobre o capital investido e em obter margens saudáveis
para fins de incorporação imobiliária.

Lucro Líquido R$ (R$ MM) e Margem Líquida (%)
26,8%
17,3%

11,3
8,6

1S20

1S19

3
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações financeiras
intermediárias combinadas
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Iguaçu, 418 - Sala 1404
Petrópolis, Porto Alegre (RS) Brasil
T +55 51 3086-2600

Aos Acionistas e Administradores do
Grupo CFL
Porto Alegre – RS

Opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias combinadas
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo CFL (formado pelas
empresas relacionadas na Nota Explicativa no 1), que compreendem os balanços patrimoniais
combinados em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de
seis meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo CFL em 30 de junho de 2020, o desempenho combinado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa combinados para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44 –
Demonstrações Combinadas.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas”. Somos independentes em relação ao Grupo CFL, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
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Ênfases
Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 2 e 3.14, as demonstrações financeiras intermediárias
combinadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Dessa forma, a
determinação da política contábil adotada pela entidade para o reconhecimento de receita nos contratos
de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência
de controle, seguem o entendimento da administração da Companhia quanto à aplicação da NBC TG 47,
alinhado com aquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias combinadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 1, em junho de 2020 a CFL Participações e Incorporações Ltda.
(atualmente denominada CFL INC PAR S.A) teve o capital social aumentado pela conferência, por seu
controlador, de participação societária nas empresas Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., PAF Assessoria Imobiliária Ltda., RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis
Ltda., Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária
SPE Ltda., sendo estas anteriormente entidades sob controle comum sendo que, a partir do citado ato
societário, passaram a ser controladas diretas da CFL Participações e Incorporações Ltda. Ainda em
junho de 2020, a CFL Participações e Incorporações Ltda. celebrou contrato com as entidades sob
controle comum denominadas CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma
irrevogável e irretratável a transferência à CFL Participações e Incorporações Ltda. de funcionários e
contratos, a fim de que o Grupo passe a realizar as atividades de gestão e administração de obras de
empreendimentos (cujas atividades eram anteriormente realizadas por estas). Adicionalmente, através
das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda., RL
Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., PAF - Assessoria Imobiliária Ltda. e RS
Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. conduziu, desde 2012, as
atividades de gestão da construção e comercialização do empreendimento do Fundo de Investimento
Imobiliário SC 401 (centro comercial constituído de unidades comerciais e área para lojas e vagas de
estacionamento destinados à venda e locação). Dessa forma, as demonstrações financeiras
intermediárias combinadas do Grupo CFL estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer, por
meio de uma única demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo
CFL independentemente da disposição de sua estrutura societária e com uniformização de políticas
contábeis, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas, conforme requerido
pela Norma NBC TG 44/Deliberação CVM 708/13). Conforme mencionado na Nota Explicativa n o 2.3, as
demonstrações financeiras intermediárias combinadas estão sendo apresentadas apenas para
fornecimento de análises adicionais à terceiros e não representam as demonstrações financeiras
individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas, e não devem ser tomadas como
base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem para nenhuma outra finalidade societária.
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras
intermediárias combinadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
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1. Apuração da receita de incorporação imobiliária
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14 – Reconhecimento da receita com venda de imóveis e
com a prestação de serviços, as receitas resultantes das operações de incorporação imobiliária
referentes a cada empreendimento que está em fase de construção são apuradas pelo Grupo levando-se
em consideração os respectivos estágios de execução através do método de percentual de execução
(“POC” - percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
conforme detalhado na Nota Explicativa no 2.1. Os procedimentos para determinar, apurar e contabilizar
as receitas oriundas das operações de incorporação imobiliária envolvem uso de estimativas sobre os
custos orçados e custos incorridos nos empreendimentos para mensurar as receitas através do critério
de cálculo estabelecido na metodologia denominada de POC. Nesse sentido, os controles, premissas e
ajustes utilizados para elaboração dos orçamentos dos projetos em fase de construção podem afetar, de
forma significativa, o reconhecimento das receitas do Grupo, impactando seu resultado e respectiva
performance.
Este assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido as receitas liquidas serem um
componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico neste setor
de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças no orçamento
das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de performance, caso
não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras
combinadas do Grupo. Portanto, consideramos área de risco de acordo com os normativos de auditoria,
tendo em vista seu reconhecimento estar suportado em estimativas baseadas em orçamentos de custos
(entre outras métricas que podem ter caráter subjetivo até o final da obra).
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados pela
administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral, obtivemos
os orçamentos aprovados pela administração e confrontamos com os valores utilizados no cálculo da
apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analisamos as estimativas de custos a incorrer
(aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os resultados entre os custos finais e
orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para suportar as variações não usuais;
(d) testamos a acuracidade matemática dos cálculos efetuados, incluindo a apuração do Percentagem of
Completion (POC) aplicado para cada empreendimento; (e) em base amostral, inspecionamos contratos
de vendas, a realização de testes de recebimentos subsequentes e recalculamos a atualização do contas
a receber em conformidade com os índices contratualmente estabelecidos; (f) em base amostral,
testamos a documentação suporte dos custos incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os custos de
aquisição dos terrenos; (g) analisamos os controles existentes para movimentação dos juros
capitalizados, avaliando se estão de acordo com os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para
capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária e as
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto.

2. Mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 11 – Propriedades para investimento, o Grupo possui
saldos de propriedades para investimento mensuradas ao valor justo apurado por especialistas
independentes contratados pela administração. Como todo processo de avaliação, requer julgamento
crítico, com impacto significativo nas demonstrações financeiras combinadas, pois utiliza e é baseado em
premissas e métodos no processo de avaliação do valor justo. As incertezas inerentes à determinação da
estimativa podem resultar em efeitos relevantes no valor justo, impactando as demonstrações financeiras
combinadas tomadas em conjunto.
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O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à relevância
dos montantes envolvidos em relação às demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto e
aos potenciais riscos ao resultado do período em virtude das incertezas inerentes à determinação da
estimativa de valor justo, considerando-se a utilização de informações de mercado e grau de julgamento
exercido pela administração.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) revisão, avaliação e desafio das
premissas utilizadas pela administração e seu especialista na determinação do valor justo; (b) análise da
qualificação, independência e objetividade do especialista independente contratado pela administração
para a elaboração dos laudos de avaliação a valor justo; (c) envolvimento de especialistas de nossa área
de finanças corporativas para análise, recálculo e desafio das premissas e métodos utilizados e avaliação
da razoabilidade e consistência com os dados e premissas utilizados; e (d) análise da exatidão dos
cálculos aritméticos e matemáticos.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que as premissas e estimativas utilizadas pelo
Grupo para mensuração do valor justo das propriedades para investimento e respectivas divulgações
estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações combinadas do valor adicionado
As Demonstrações Combinadas do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período de seis meses findo
em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Grupo CFL e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas do Grupo CFL. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se estas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias combinadas e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado.
Em nossa opinião, essas demonstrações combinadas do valor adicionado foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são
consistentes em relação às demonstrações financeiras intermediárias combinadas tomadas em conjunto.
Revisão dos valores correspondentes
Os valores correspondentes às demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, do
valor adicionado e dos fluxos de caixas referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2019, apresentados para fins de comparação, foram por nós revisados, cujo relatório de revisão, datado
de 20 de agosto de 2020, não continha ressalvas e continha parágrafos de ênfase quanto aos assuntos
discutidos na seção “Ênfases”.

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

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

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

•

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo CFL;

•

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

•

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

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

•

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias combinadas do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
Porto Alegre, 21 de agosto de 2020

Romeu
Sabino
meu
u Sa
S
ab
biino da Silva
CT CRC
RC 1RS-071.263/O-0
RC
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Grupo CFL
Balanços patrimoniais combinados em
30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

ATIVO
Com binado
Notas

30/06/2020

31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

33.145

2.967

Contas a receber

5

45.360

34.747

Imóveis a comercializar

6

146.394

138.351

Impostos a recuperar

-

528

314

Outros créditos

8

58

59

Partes relacionadas

9

138

-

Despesas do exercício seguinte

-

Total do ativo circulante

53

39

225.676

176.477

Ativo não circulante
Aplicações financeiras

4.b

773

5.403

7

26.860

26.361

Contas a receber

5

10.722

11.195

Depósitos judiciais

16

29

59

Outros créditos

8

300

372

Partes relacionadas

9

704

428

Investimentos

-

1.303

1.586

11

7.165

20.462

Adiantamentos devolução quota capital

Propridade para investimento
Imobilizado

-

Total do ativo não circulante

Total do ativo

251

259

48.107

66.125

273.783

242.602

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.

268

10

Grupo CFL
Balanços patrimoniais combinados em
30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Com binado
Notas

30/06/2020

31/12/2019

Passivo circulante
Fornecedores

12

6.550

8.135

Empréstimos e financiamentos

13

8.200

2.883

Obrigações fiscais

14

3.152

2.799

Obrigações sociais e trabalhistas

-

56

48

15

17.209

18.282

Partes relacionadas

9

16.265

18.168

Lucros a distribuir

16

-

28

51.432

50.343

13.566

Adiantamentos de clientes

Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

13

10.213

Obrigações fiscais

14

533

709

Credores investimentos

20

554

564

Partes relacionadas

9

8.616

10.066

Adiantamento para futuro aumento de capital

10

1.150

17.886

Outras obrigações

-

282

12

2.027

2.154

23.375

44.957

Capital social

36.880

24.706

Reserva de capital

59.011

7.134

Provisão para contingências

16

Total do passivo não circulante
Patrim ônio líquido

21

Transações de capital

377

137

9.758

22.002

106.026

53.979

92.950

93.323

Total do patrim ônio líquido

198.976

147.302

Total do passivo e do patrim ônio líquido

273.783

242.602

Reserva de lucros
Patrim ônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Grupo CFL
Demonstrações dos resultados combinados
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Com binado
Notas
Receita operacional líquida
Custo imóveis vendidos

30/06/2020

30/06/2019

22

42.000

49.541

23

(21.831)

(27.191)

20.169

22.350

Lucro bruto
Despesas (receitas) operacionais
Despesas gerais e administrativas

24

(8.471)

(12.157)

Despesas tributárias

24

(503)

(773)

Outras receitas (despesas) operacionais

25

672

111

11.867

9.531

Lucro operacional líquido antes das receitas e despesas
financeiras
Resultado financeiro líquido

26

Receitas financeiras

951

Despesas financeiras

985

(1.038)

Lucro antes do IR e CSLL

11.780

(684)
9.832

Im posto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente

19

(422)

Imposto de renda e contribuição social - diferido

19

(83)

Lucro líquido do período

(1.356)
74

11.275

8.550

Participação dos controladores

1.835

2.484

Participação dos não controladores

9.440

6.066

11.275

8.550

Lucro atribuível a:

Lucro líquido do período

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Grupo CFL
Demonstrações dos resultados abrangentes combinados
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Com binado
30/06/2020
Lucro líquido do exercício

30/06/2019

11.275

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente do período

11.275

8.550
8.550

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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272

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

Destinação de resultado de empresas sob controle comum

Destinação de resultado de empresas sob controle comum

Saldos em 30 de junho de 2020

Transferência para reserva de lucros

21.f

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.134)

-

7.134

-

-

-

1.337

-

-

5.797

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.011

-

-

-

-

-

-

59.011

Ágio na
em issão de
ações

377

-

-

-

-

-

240

-

-

-

137

-

-

-

-

-

-

137

Transações de
capital

9.758

2.420

-

-

-

(14.664)

-

-

-

-

22.002

2.403

-

-

-

(6.455)

-

26.054

Reserva de
lucros

-

-

-

-

-

(2.420)

585

1.835

-

-

-

-

-

-

-

(2.403)

2.646

(243)

Lucros
acum ulados

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.

36.880

-

-

-

-

Resultado do combinado

21.c

21.d

Transação de capital

Adiantamento para futuro aumento de capital

-

21.a

Ágio na emissão das ações
-

-

21.a

Lucros distribuídos

(3.144)
15.318

21.a

Aumento de capital

24.706

-

-

Redução de capital

Saldos em 31 de dezem bro de 2019

Transferência para reserva de lucros

-

-

Resultado do combinado

190

Lucros distribuídos

24.516

Capital social

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezem bro de 2018

Notas

Adiantam ento
para futuro
aum ento de
capital

(Em milhares de reais)

106.026

-

585

1.835

-

(14.664)

240

59.011

8.184

(3.144)

53.979

-

2.646

(243)

1.337

(6.455)

190

56.504

Total da
participação dos
acionistas
controladores

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Grupo CFL

92.950

-

(1.761)

9.440

-

-

-

-

2.811

(10.863)

93.323

-

(837)

9.960

-

(4.549)

2.225

86.524

Total da
participação dos
acionistas não
controladores

14

198.976

-

(1.176)

11.275

-

(14.664)

240

59.011

10.995

(14.007)

147.302

-

1.809

9.717

1.337

(11.004)

2.415

143.028

Total do
patrim ônio
líquido

Grupo CFL
Demonstrações dos fluxos de caixa combinados
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Com binado
30/06/2020

30/06/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CSLL

11.780

9.832

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividade operacional:
Resultado de empresas sob controle comum

(1.176)

Depreciações

(851)

5

3

AVP clientes

371

60

Juros incorridos

698

Provisão para perda em investimento

-

-

42

Redução (aum ento) nos ativos operacionais
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Impostos a recuperar

(14.464)

(3.817)

11.154

11.590

(231)

204

Depósitos judiciais

30

-

Outros créditos

64

1.133

Despesas do exercício seguinte

(14)

-

Aum ento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Obrigações fiscais

(521)

(4.094)

794

1.266

Obrigações sociais e trabalhistas

42

Adiantamentos de clientes

17

922

(2.628)

Credores diversos

-

(1.215)

Outras obrigações

270

389

9.724

11.931

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa de atividades de investim entos
Credores investimentos

(10)

Aplicação financeira

1.208

Aumento de capital em investidas

283

Imobilizado

(12)
(440)
-

(224)

Caixa líquido gerado pelas atividades de investim entos

2

1.257

(450)

Aumento de capital social

21.686

40

Ágio na emissão das ações

10.108

-

Fluxos de caixa das atividades de financiam entos

Transação de capital

240

Lucros distribuídos
Lucros a distribuir
Adiantamentos devolução quota capital
Adiantamento para futuro aumento de capital - passivo
Partes relacionadas - ativo

(4.727)

(28)

(6.535)

(499)

168

(3.191)

4.605

(758)

Partes relacionadas - passivo

(1.493)

Empréstimos - adições

2.863

Empréstimos - pagamentos

(1.006)

Empréstimos - juros pagos

(592)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiam entos

19.197

Caixa e equivalentes de caixa das em presas adquiridas

-

Aum ento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

-

(8.133)

(1.239)
(249)
(1.688)
1.409
(8.216)
-

30.178

3.265

No início do exercício

2.967

1.712

No final do exercício

33.145

4.977

30.178

3.265

Caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Grupo CFL
Demonstrações dos valores adicionados combinados
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Com binado
30/06/2020

30/06/2019

Receitas
Receita de imóveis vendidos

44.053

(-) Deduções de vendas

(2.053)

52.316
(2.775)

42.000

49.541

(21.831)

(27.191)

(2.945)

(1.947)

Insum os adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos
Serviços de terceiros
Outras receitas operacionais

Valor adionado bruto

672

111

(24.104)

(29.027)

17.896

20.514

Retenções
Depreciações e amortizações
Valor líquido produzido pela entidade

(104)

(38)

17.792

20.476

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

951

985

951

985

18.743

21.461

Pessoal e encargos (exceto INSS)

5.422

10.172

Impostos, taxas e contribuições (inclusive INSS)

1.008

2.055

Juros e encargos financeiros

1.038

684

11.275

8.550

18.743

21.461

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado

Resultado retido

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Notas explicativas da administração às
demonstrações financeiras
intermediárias combinadas
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Grupo CFL (“Grupo”) é formado pela CFL Participações e Incorporações Ltda. (atualmente denominada
CFL INC PAR S.A), suas controladas diretas e entidades sobre controle comum demonstradas na Nota
Explicativa no 2.3. O Grupo tem sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no 2825/1008, na cidade de Porto
Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, cujas atividades foram iniciadas em junho de 2006.
O Grupo, por meio de suas empresas, mantém preponderantemente caracterizadas as seguintes
operações em seu objeto social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação imobiliária ou construção
de imóveis destinados à venda; e (c) participação em outras sociedades empresárias ou não empresárias,
na qualidade de sócia, cotista ou acionista.
A administração do Grupo apresenta, através destas demonstrações financeiras combinadas
intermediárias, seus resultados referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2020.
Tendo em vista essa demanda e em linha com o plano de negócios para os próximos anos, o Grupo possui
projetos em desenvolvimento e em fase avançada de aprovação, que serão lançados e tem potencial para
entregar resultados em linha com o histórico do Grupo, com elevado retorno sobre o capital investido.
Mantendo o foco neste modelo, o Grupo segue seu planejamento com vistas a iniciar um novo ciclo de
crescimento.
a)

Aumento de capital e reestruturação societária
Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de contrato social da CFL – Participações e
Incorporações Ltda. (“Companhia”), por meio da qual foi aprovada, dentre outros atos, a retirada
do sócio Fabiano Bocorny Correa (“Fabiano”), mediante dissolução parcial da Companhia e
devolução de haveres. Com a sua retirada, a totalidade das 3.144.078 cotas detidas pelo sócio
retirante foram canceladas, com a consequente redução do capital social da Companhia no valor
de R$ 3.144. Em 30 de junho de 2020 foi realizada a 7ª alteração de contrato social da CG 258
Incorporação Imobiliária Ltda., por meio da qual a Companhia entregou para Fabiano 3.307.500
cotas da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de
Fabiano da Companhia. Em 30 de julho de 2020 foi realizada a 1ª alteração de contrato social da
AGC2 Participações Ltda., por meio da qual a Companhia entregou para Fabiano as 626.182
cotas da AGC2 Participações Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da
Companhia, em agosto de 2020, conforme instrumento firmado, em julho de 2020, entre a
Companhia e o sócio retirante, Fabiano Bocorny Correa, a Companhia efetuou pagamento no
valor de R$ 1.000 como complemento aos pagamentos.
Em 22 de junho de 2020, foi realizado aumento de capital na CFL Participações e Incorporações
Ltda. no montante de R$ 17.063 na CFL Participações e Incorporações Ltda., sendo R$ 5.876,
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através da capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital e R$ 11.187, através de
participações societárias detidas pelo cotista controlador em entidades sob controle comum. Ato
seguinte ocorreu a transformação do tipo social, passando a Companhia a ser uma sociedade
anônima de capital fechado, com a conversão de 27.664 quotas em 27.664 ações.
As seguintes entidades sob controle comum foram integralizadas pelo cotista controlador da
Companhia em 22 de junho de 2020 (ocasionando aumento de capital no montante de R$ 11.187
citado anteriormente: Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. no valor de R$ 10.591, PAF Assessoria Imobiliária Ltda. no montante de R$ 87, e RS Planejamento, Marketing, Intermediação,
Gestão Comercial de Imóveis Ltda., no montante de R$ 124 e Canto da Lagoa Incorporação
Imobiliária SPE Ltda., no montante de R$ 385.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento
de capital social realizado pelo sócio controlador, a totalidade das participações societárias
detidas pelo sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e RS
Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida à
Companhia, que passou a deter participações correspondente a 50% (cinquenta por cento), 25%
(vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 50% (cinquenta por cento), respectivamente, do
capital social total das referidas sociedades.
Em 30 de junho de 2020 ocorreu aumento de capital no montante de R$ 10.832 na CFL INC PAR
S.A. (anteriormente CFL Participações e Incorporações Ltda.), mediante a emissão de 10.832
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de
aproximadamente R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado nos termos
do art. 170, §1o, I, da Lei das S.A., totalizando R$ 69.842, dos quais R$ 1,00 (um real) por ação foi
destinado à conta de capital social e R$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro centavos)
destinados à título de ágio na emissão da ações ( à conta de reserva de capital), nos termos do
art. 13, § 2o da Lei das S.A.. mediante aporte de R$ 28.983 em moeda corrente e R$ 40.860
utilizando participações societárias detidas pelo sócio controlador em entidades sob controle em
comum. As seguintes entidades sob controle comum foram integralizadas pelo acionista
controlador da Companhia em 30 de junho de 2020 (ocasionando aumento de capital no montante
de R$ 40.860 citado anteriormente: Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. no valor de R$ 5.337,
Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., no montante de R$ 9.383; SCP Marechal
Andrea, no montante de R$ 4.820, Square Garden SCP R$ 1.303 e Rjpar Administração e
Participações Ltda., no montante de 20.017.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento
de capital social realizado pelo acionista controlador, a totalidade das participações societárias por
ela detida nas sociedades Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda. e Rjpar Administração e Participações Ltda. foi transferida à
Companhia, que passou a deter participações correspondente a 100% (cem por cento), 37,50%
(trinta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 100% (cem por cento), respectivamente,
do capital social total das referidas sociedades. Ainda, a Companhia passou a deter participação
correspondente a 100% (cem por cento) na sociedade SCP Marechal Andrea e 25% (vinte e cinco
por cento) na sociedade Square Garden SCP.
Em 30 de junho de 2020, o capital social da CFL INC PAR S.A., totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 36.880, dividido em 36.880 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.
Ainda em 30 de junho de 2020 a CFL INC PAR S.A. celebrou contrato com as afiliadas sob
controle comum CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma
irrevogável e irretratável, a transferência à Companhia de funcionários e contratos destas
empresas, a fim de que a CFL INC PAR S.A. passe a realizar as atividades de gestão e
administração de obras e empreendimentos anteriormente realizadas por estas.
Adicionalmente, o Grupo, através das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda.; RL Administração e Gestão de Empreendimentos
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Imobiliários Ltda. e PAF - Assessoria Imobiliária Ltda. e RS Planejamento, Marketing,
Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. conduziu, desde 2012, as atividades de
gestão da construção e comercialização do empreendimento do Fundo de Investimento Imobiliário
SC 401 (centro comercial constituído de unidades comerciais e área para lojas e vagas de
estacionamento destinados à venda e locação).
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo CFL para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, que são de responsabilidade da Administração do Grupo, estão
sendo apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira,
informações relativas à totalidade das atividades do Grupo, independentemente da disposição de
sua estrutura societária, considerando as reestruturações societárias que ocorreram em junho de
2020 e como entidades controladas as empresas PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., RS
Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda., Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda., Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da
Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. desde 1o de janeiro de 2017 (em virtude de serem
entidades sob controle comum e que, a partir de junho de 2020, passaram a ser controladas pela
CFL INC PAR S.A.). Para as empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL Administração e Gestão de Empreendimentos
Imobiliários Ltda., estão sendo considerados somente os resultados obtidos a partir 1 o de janeiro
de 2017 (em virtude de serem entidades sob controle comum e que, a partir de junho de 2020,
suas atividades passaram a ser executadas pela CFL INC PAR S.A.). Com relação ao Fundo de
Investimento Imobiliário SC 401, estão sendo considerados os resultados obtidos desde 1 o de
janeiro de 2017 através da incorporação imobiliária de acordo com as normas aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (conforme descrito na Nota Explicativa n o 3.14, em linha com o Ofício Circular
CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15)),
com o objetivo de demonstrar os resultados obtidos da incorporação imobiliária, cujas atividades
de gestão e comercialização do empreendimento foram administradas pelo Grupo.
Portanto, as presentes demonstrações financeiras combinadas não representam as
demonstrações financeiras de qualquer uma das entidades que fazem parte do Grupo, e não
devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer
outros fins societários, estando apresentadas como um único conjunto de demonstrações
financeiras de entidades que estão sob controle comum. As demonstrações financeiras
combinadas são elaboradas com o objetivo de apresentar as informações contábeis como se as
diversas entidades sob controle comum fossem apenas uma única entidade, considerando os
mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de demonstrações financeiras
consolidadas, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas (em linha
com a NBC TG 44/CVM 708/13).
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As demonstrações financeiras combinadas compreendem as entidades do Grupo relacionadas a
seguir:
2020
Empresas controladas diretas da CFL Participações Ltda.

2019

Participação

Participação

AGC2 Participações Ltda.

99,90%

99,90%

Al Mare Incorporação. Imobiliária Ltda.

90,00%

90,00%

Bastian & Mundstock Participação Imobiliária Ltda.

99,90%

99,90%

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

37,50 %

37,50 %

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

20,00%

20,00%

Casa Rosa Participação Imobiliárias Ltda.

31,73%

31,73%

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

50,00%

50,00%

CG 700 Incorporação, Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

99,90%

99,90%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

99,99%

99,99%

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

20,00%

20,00%

SCP Marechal Andrea

15,56%

15,56%

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

20,00%

20,00%

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

90,00%

90,00%

P Chaves Barcelos Incorporação Imobiliária .Ltda.

50,00%

50,00%

Personalité Bela Vista Ltda.

10,00%

10,00%

Soledade Lajeado Participação Imobiliária Ltda.

15,00%

15,00%

Super Quadra J Europa Inc. Imobiliária. Ltda.

20,00%

20,00%

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

5,00%

5,00%

Rjpar Administração e Participações Ltda.

100%

-

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.

50,00%

50,00%

RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de
Imóveis Ltda.

Empresas controladas por acionista controlador comum

50,00%

50,00%

CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

100%

100%

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

100%

100%

RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda.

100%

100%

Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

100%

100%

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401
Marechal Andrea SCP

0%

0%

100%

100%

Dessa forma, as demonstrações financeiras combinadas representam a soma de demonstrações
individuais, com a eliminação de saldos e transações entre as entidades combinadas, bem como
ajustes decorrentes de eventuais resultados ainda não realizados entre essas entidades, e
alinhamento de práticas contábeis. Como parte do processo de combinação, destacamos as
participações dos acionistas não controladores de acordo com as participações detidas
diretamente pelo acionista controlador nas controladas.
Esses percentuais foram aplicados para todos os períodos apresentados e visam demonstrar
quanto seria o lucro, o resultado abrangente e o patrimônio líquido atribuíveis aos acionistas da
CFL Participações Incorporações Ltda. caso a reorganização societária de junho 2020 tivesse
ocorrido em 1o de janeiro de 2017. Os efeitos dos resultados obtidos pela incorporação do Fundo
de Investimento Imobiliário SC 401 estão sendo considerados na demonstração dos resultados
como participação de acionistas não controladores.
As principais informações das entidades controladas pela CFL Participações Incorporações Ltda.
e aquelas entidades incluídas para fins de apresentação das presentes demonstrações
financeiras combinadas são apresentadas na Nota Explicativa no 2.3.
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Em 30 de junho de 2020, o Grupo estava em desacordo com determinadas cláusulas restritivas
(“covenants”), referente às movimentações de reorganização societária (mencionadas acima),
constantes em contratos com instituições financeiras, que poderiam exigir o vencimento
antecipado dos passivos vinculados a esses contratos. Em agosto de 2020, a Administração
obteve “waiver” junto às instituições financeiras onde estas declaram não haver vencimento
antecipado dos saldos de empréstimos e financiamentos em aberto. Ainda assim, para
atendimento ao requerido pelas normas contábeis, o Grupo reclassificou o montante de
R$ 4.751, referente aos empréstimos, do passivo não circulante para o passivo circulante, os
quais, em agosto de 2020, foram reclassificados novamente de acordo com seus vencimentos
originais.
b)

Impactos do Covid-19 - (conforme requerido pelos Ofícios-Circulares/CVM/SNC/SEP/
no 02/2020 e 03/2020)
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
relacionada ao novo Coronavírus (Covid-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, o Grupo informa que
vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar eventuais
impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e
comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios.
Destacamos a seguir as principais análises e ações do Grupo sobre o impacto do
Covid-19:
a)

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, a existência de impairment em seus
terrenos para futura incorporação, uma vez que todos os ativos constantes no acervo do
landbank possuem alto grau atratividade, distinção comercial e valor agregado, propiciando
consequentemente a manutenção das previsões de margem e rentabilidade nos respectivos
estudos de viabilidade.

b)

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distrato
Em relação às unidades vendidas, em fase de obra, o Grupo não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes ou deterioração da qualidade de sua carteira de
recebíveis.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedentes e constatou a ausência de inadimplência
a partir do mês de março de 2020, tendo havido somente uma baixíssima incidência de
clientes (inferior à 2,5% do total da carteira) na busca de dilação de prazo de pagamento de
parcelas com vencimentos nos primeiros meses da decretação da pandemia, tendo em vista
à perda temporária de liquidez e, logo voltou à normalidade, não persistindo mais essa
situação.
Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas,
e decidiu adotar de redução e/ou suspensa de carga horária para os profissionais da área
Administrativa, para as obras não foram adotados os efeitos das medidas provisórias, a carga
horária somente foi reduzida em atendimento as normas estabelecidas pelas respectivas
autoridades municipais.
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c)

Extensão das causas e efeitos do Covid-19
Ainda é incerto prever a extensão dos danos causados e a serem eventualmente incorridos
em decorrência das paralizações determinadas pelos governos estaduais e municipais nos
canteiros de obras na cidade de Porto Alegre - RS e na cidade de Florianópolis. Em Porto
Alegre, as obras foram paralisadas inicialmente no período de 20 de março de 2020 a 22 de
abril 2020. A partir de então as obras foram liberadas, mas com restrições de horário e
limitações de operários. A partir de 26 de junho de 2020, as obras em Porto Alegre, da
empresa Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., foram novamente paralisadas por decreto,
persistindo a indefinição de liberação até o presente momento. Na cidade de Florianópolis as
obras foram paralisadas tão somente no período de 17 a 30 de março de 2020.

d)

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, o Grupo não
efetuou nenhuma alteração no orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, mantendo
íntegras as datas já previstas de lançamentos dos empreendimentos, uma vez que, com
base nos impactos havidos até a aprovação das presentes demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, percebeu que os mesmos não são representativos no curto e
médio prazos, até por que considera-se que o valor dos ativos imobiliários mantém-se
íntegros independentemente do fator temporal
Além disso, o Grupo tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando à manutenção do caixa em patamares saudáveis. Com
base nessas projeções, não se constatou pressões no caixa para os próximos 12 meses.
O Grupo acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os ajustes
necessários nas demonstrações financeiras combinadas intermediárias ou demonstrações
financeiras anuais individuais e consolidadas quando forem constatados e de substancial
importância.
O Grupo está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para garantir
a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo garantir a saúde
de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras e escritórios e,
consequentemente da integralidade da sua estrutura operacional. O plano de ação do Grupo
visa contribuir para a diminuição da curva de crescimento do
COVID-19 no Brasil, com o objetivo de evitar o colapso no sistema de saúde e poder dar
atendimento eficaz nos casos mais graves. A sensibilidade do Grupo nas medidas
implementadas ajudou sobretudo a preservação do fluxo de caixa, bem como dos contratos
com seus clientes e fornecedores.
Entre outras iniciativas tomadas pelo Grupo, podemos destacar:
Nas obras:
•

Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;

•

Aferição de temperatura;

•

Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;

•

Redução em 50% nos refeitórios;

•

Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:
•

Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos,
e respeitando a carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias para o
perfeito funcionamento dele.
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2. Apresentação das demonstrações e as principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (“International
Financial Reporting Standards – IFRS”), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil
registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados à transferência de
controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração do Grupo, conforme
descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a
aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”).
A administração do Grupo declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras combinadas intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às
utilizadas por ela na sua gestão.
As demonstrações financeiras combinadas intermediárias foram elaboradas no curso normal dos negócios.
A Administração efetua uma avaliação da capacidade do Grupo de dar continuidade às suas atividades
durante a elaboração das demonstrações financeiras combinadas intermediárias.
Em 21 de agosto de 2020, a Administração do Grupo aprovou a emissão das demonstrações financeiras
combinadas intermediárias, e autorizou sua divulgação.

2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras combinadas intermediárias, foram preparadas pela Administração do Grupo
considerando o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e estão apresentadas ao custo
histórico como base de valor, exceto as propriedades para investimento e instrumentos financeiros
mensuradas pelo valor justo.

2.3. Base de consolidação e combinação
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas incluem as operações do Grupo, controladas
direta e indiretamente. Todas as transações, saldos, lucros não realizados, receitas e despesas entre as
entidades do Grupo são eliminadas integralmente nas demonstrações financeiras combinadas, sendo
destacada a participação dos acionistas não controladores. As demonstrações financeiras combinadas
estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não representam
as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas, e
não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem para nenhuma
outra finalidade societária.
Por esse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados e o valor patrimonial
da participação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual de
participação deles sobre o patrimônio líquido das entidades controladas.
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Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada entidade
participante da combinação (em virtude dos atos de reorganização societária discutidos na Nota Explicativa
no 1):
•

Consideração como controladas as empresas PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., RS Planejamento,
Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda., Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária
SPE Ltda. desde 1o de janeiro de 2017;

•

Consideração dos resultados dos exercícios das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda., RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e Fundo de Investimento Imobiliários SC 401 desde 1 o de janeiro de 2017;

•

Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades.

Eliminação das transações intercompanhias, contemplando os saldos, lucros, ganhos ou perdas em
transações entre as entidades do Grupo. Perdas não realizadas também são eliminadas integralmente nas
demonstrações financeiras combinadas, a menos que a transação possua evidência de estar relacionada a
perdas de recuperabilidade do ativo transferido entre as entidades (“impairment”).
a)

Empresas controladas diretamente pela CFL Participações e Incorporações Ltda.:
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais o
Grupo tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos aos retornos
variáveis da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre a
investida para afetar o valor dos retornos ao investidor, conforme segue:
•

AGC2 Participações Ltda.: a sociedade tem por objeto social as atividades de:
a) administração de imóveis próprios; b) aluguel de imóveis próprios, residenciais e nãoresidenciais; c) compra e venda de imóveis próprios; e d) participação em outras sociedades;

•

Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Bastian&Mundstock Participações Imobiliárias Ltda.: a sociedade tem por objeto social as
atividades de: a) participação societária em outras empresas, exceto nas de responsabilidade
solidária; e b) compra, venda e administração de imóveis próprios. Encerrou suas operações
em 22 de novembro de 2019;

•

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Rua Comendador
Rheingantz, esquina Avenida Carlos TreinFilho, na cidade de Porto Alegre/RS, denominado
residencial “Voga Bela Vista”, obra em construção, com previsão de conclusão em dezembro
de 2020;

•

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial e comercial no Bairro
Exposição, sito em Caxias do Sul/RS, obra concluída em 2017;

•

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação comercial situado à Avenida Carlos
Gomes, 258, na cidade de Porto Alegre/RS, constituídos pelas unidades autônomas do
empreendimento comercial “Capital Tower”, obra concluída em 2018;

•

CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios Ltda.: incorporação
comercial denominado “Platinum Tower”, em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2013;

•

JAY Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial no Loteamento Praia de
Jurerê III, na cidade de Florianópolis, SC, obra concluída em 2013;

•

LPI Incorporação e Participação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial localizado na
Rua Portugal no 680 e pela Rua Iracema no 170, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em
2015;
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•

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial do Loteamento Praia de
Jurerê, sito em Jurerê, distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis, SC, constituídos
pelas unidades autônomas do empreendimento residencial “Vitra”, obra em construção, com
previsão de conclusão em outubro de 2020;

•

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: incorporação residencial e
comercial com sito em Porto Alegre/RS. Previsão de lançamento em 2021;

•

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: incorporação residencial
localizado na Rua Pedro Chaves Barcelos em sito em Porto Alegre/RS. Previsão de
lançamento em 2021;

•

Personalite Bela Vista Participações e Incorporações Ltda.: incorporação residencial
denominado “Personalite Bela Vista”, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2012;

•

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.: incorporação residencial na Avenida
Soledade e na Avenida Lajeado, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2015;

•

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Ferdinand Kisslinger,300 e 380 sitos em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2017;

•

The Place Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial na zona urbana da
Cidade de Porto Alegre/RS, denominado “Residencial The Place”, obra concluída em 2013.

Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são controlados integralmente
e o valor patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela
aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio líquido das controladas.
b)

Entidades sob controle comum
As entidades sob controle comum compreendem aquelas que não têm necessariamente entre si
uma relação de participação direta e sim são controladas, direta ou indiretamente, pelo mesmo
acionista ou sociedade controladora, conforme segue:
•

RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda.: com sede na
Rodovia José Carlos Daux, KM 5, n o 5.500, Florianópolis, SC é uma sociedade empresária
limitada. Tem por objeto social: a) Gestão e Administração da propriedade imobiliária;
b) Incorporação de empreendimentos imobiliários; c) Construção de edifícios e instalações
esportivas e recreativas;

•

CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda.: tem com
objeto social a gestão e administração da propriedade imobiliária e outras sociedades de
participação, exceto holdings. A sede da empresa está localizada na Avenida Dr. Nilo
Peçanha, no 2825, Porto Alegre, RS é uma sociedade empresária limitada;

•

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.: com sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no 2.825,
conjunto no 1.008, Porto Alegre, RS é uma sociedade empresária limitada. Tem por objeto
social a exploração do ramo de assessoria e intermediação de corretagem nas operações de
compra e venda de bens imóveis;

•

RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda.: com
sede na Rodovia José Carlos Daux,, no 5.500, loja 02, Florianópolis, SC é uma sociedade
empresária limitada. Tem por objeto social intermediação na compra, venda, permuta, locação
e administração de imóveis, bom como planejamento, marketing e gestão comercial de bens
imóveis;

•

Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: com sede na Rodovia José Carlos
Daux, no 5.500, Florianópolis, SC é uma sociedade empresária limitada. Tem por objeto
específico a aquisição do terreno localizado na cidade de Florianópolis Santa Catarina, para a
incorporação imobiliária e a construção de um empreendimento residencial no local;
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c)

•

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: com sede na Rodovia José Carlos
Daux, no 5.500, Florianópolis, SC é uma sociedade empresária limitada. Tem por objeto social
a aquisição dos imóveis localizados no Canto da Lagoa para desenvolvimento de uma
incorporação imobiliária no local, e comercialização a terceiros de seus bens próprios
construídos – unidades autônomas de um edifício residencial a ser incorporado no local;

•

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401: foi constituído em 25 de outubro de 2010 sob
forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é promover a construção e exploração de
um centro comercial localizado na Rodovia SC 401, em Florianópolis, Santa Catarina, que
conta com unidades comerciais e área para lojas e vagas de estacionamento destinado para a
venda e para locação e arrendamento;

•

Marechal Andrea SCP: futura incorporação residencial, na cidade de Porto Alegre/RS.

Empresas para fins de demonstrações combinadas
As informações financeiras das entidades incluídas nas demonstrações financeiras combinadas
nas datas-base 30 de junho de 2020 e 32 de dezembro de 2019 (em virtude da reorganização
societária discutida na Nota Explicativa n o 1) encontram-se detalhadas abaixo:
2020
Investimentos

Ativo

Resultado

Patrimônio
líquido

Empresas controladas:
Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.

67

4

(5)

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

21.340

2.514

1.644

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

(304)

29.231

(59)

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

961

(5.163)

-

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

8.850

(3.284)

9

30.898

-

4.222

4.208

4

-

Soledade Lajeado Part. Imobiliária Ltda.

11.259

2.082

58

Super Quadra J Europa Inc. Imobiliária Ltda.

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.
Personalité Bela Vista Ltda.

22.289

-

1.827

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

3.591

79

-

Marechal Andréa SCP

5.817

(533)

-

14.917

-

(41)

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.
AGC2 Participações Ltda.

4.113

-

42

506

(267)

(30)

Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária Ltda.

21

3.417

(3)

SC 401 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

10

-

-

53.681

-

1.164

9.789

(a)

(14)

P Chaves Barcelos Incorporação Imobiliária Ltda.

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.
Canto Da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.
RS Planej. Marketing, Intermediação. e Gestão Com. de
Imóveis Ltda.

523

(a)

178

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.

413

201

164

20.658

210

-

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

-

28.477

84

CG 700 Incorporação Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

-

10

320

RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários

(a)

(a)

(389)

CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos
Imobiliários

(a)

(a)

(2.257)

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401

(a)

(a)

837

RJPAR Administração e Participações Ltda.

Empresas controladas por acionista controlador comum
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2019
Investimentos

Ativo

Patrimônio
líquido

Resultado

Empresas controladas:
Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.

67

4

(85)

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

23.532

2.514

13.368

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

30.160

(59)

17.758

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

11.950

(5.163)

10.961

CG 700 Incorporação Adm. e Locação Imóveis Próprio
Ltda.

15.310

15.615

(3.284)

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

961

-

(442)

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

8.823

4

8.293

22.268

2.082

6.024

4.208

-

4.208

Soledade Lajeado Part. Imobiliária Ltda.

11.773

79

11.202

Super Quadra J Europa Inc. Imobiliária Ltda.

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.
Personalité Bela Vista Ltda.

20.179

(533)

18.168

The Place Participação Imobiliária Ltda.

3.591

-

2.834

SCP Marechal Andréa

5.973

-

5.973

14.644

(267)

(269)

4.044

3.417

4.044

190

-

10

(a)

(a)

(389)

(a)

(a)

(2.257)

213

201

808

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGC2 Participações Ltda.
P Chaves Barcelos Incorporação Imobiliária Ltda.
Empresas controladas por
acionista controlador comum
RL Administração e Gestão de Empreendimentos
Imobiliários
CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários
PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.
RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis
Bela Vista Incorporação Imobiliária

442

210

(8)

54.928

28.477

12.882

Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE

10

10

-

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE

9.148

8.095

(85)

(a)

(a)

837

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401

(a) Ativos e passivos não considerados nas demonstrações financeiras combinadas.

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras combinadas intermediárias são apresentadas em reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da controladora.
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera.
Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas controladas, a Administração considerou qual a moeda
que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na qual a maior
parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.

2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras combinadas intermediárias do Grupo requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base
das demonstrações financeiras combinadas intermediárias.
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As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes
de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras combinadas intermediárias,
envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo
exercício financeiro são discutidos a seguir:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: o Grupo mensura a
provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em premissas
que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações correntes e
suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições econômicas
locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências, a respectiva
provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para considerar eventuais
alterações nas circunstâncias e históricos; Dessa forma, as perdas esperadas com créditos de
clientes são constituídas, quando necessárias, sendo que, para os saldos de contas a receber de
clientes oriundos da venda de unidades imobiliárias concluídas e/ou não concluídas, o Grupo
constituí provisão para perda esperada dos créditos para os quais não exista a garantia real de
retomada dos imóveis em seu favor.
Relativamente aos distratos, o Grupo constitui provisão baseada pontualmente na análise de cada
contrato, contemplando o perfil e o histórico de pagamentos até então efetuados pelo promitente
comprador, levando em conta também e, especialmente, à questão relativa ao saldo a receber
correspondente ao preço do respectivo contrato. Cabe destacar que o Grupo ao longo de sua
trajetória tem empregado política de venda extraordinariamente assertiva tendo em vista,
principalmente, pela forma rígida e criteriosa na análise de crédito previamente elaborada para
fins de aprovação de venda e, além disso, é extremamente exigente quanto às condições de
pagamento estabelecidas no contrato, tanto que, até a entrega das chaves o promitente
comprador solva pelo menos 60% do respectivo preço;

f)

Impostos: o Grupo e suas controladas poderão eventualmente ser fiscalizadas por diferentes
autoridades, incluindo fiscais de tributos do trabalho, da previdência e do meio ambiente, não
sendo crível saber de antemão da possibilidade de haver autuação. No entanto, na hipótese de
eventualmente haver alguma autuação, o Grupo bem como no caso de controladas, se reserva no
direito de implementar todas as medidas cabíveis para a defesa de seus interesses, tanto nas
esferas administrativas como nas esferas judiciais e, jamais medindo esforços para o alcance dos
seus objetivos;
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g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: o Grupo e suas controladas avaliam eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar” e “Imobilizado”;

h)

Mensuração do valor justo de propriedades para investimento: uma empresa de avaliação,
externa e independente, tendo apropriada qualificação profissional reconhecida e experiência
recente na região e no tipo de propriedade que está sendo avaliada, avalia a carteira de
propriedade para investimento do Grupo anualmente. Os valores justos são baseados nos valores
de mercado, e o valor estimado pelo qual uma propriedade poderia ser trocada na data da
avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições normais de
mercado, conforme as definições estabelecidas no IFRS 13 (CPC 46) para avaliações de nível 3.
Metodologias para mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Para a mensuração do valor justo das propriedades, a empresa de avaliação considerou a
metodologia abaixo:
Comparativos diretos de dados de mercado
Por este método, o valor de mercado aplicável a um imóvel é definido com base em evidências de
mercado comparáveis, ou seja, imóveis semelhantes em oferta ou transacionados recentemente.
Estas evidências de mercado foram homogeneizadas através de ponderação de fatores, de forma
a subsidiar a definição de uma faixa de valor.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
Na avaliação da Administração, para a data do balanço não existem situações passíveis de
adoção de julgamentos e estimativas significativas.

3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições para
seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a)

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

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

c)

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

d)

Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 30 de junho de 2020 e de dezembro de 2019, o Grupo não possui transações envolvendo
instrumentos financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros incorridos,
quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de potenciais
distratos e de ajuste a valor presente, levando em consideração os procedimentos descritos na Nota
Explicativa no5.

3.4. Imóveis a comercializar
Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos dos custos de construção e outros gastos
relacionados ao processo de desenvolvimento dos empreendimentos em construção ou concluídos, cujas
unidades ainda não foram comercializadas.
Os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos voltados para o desenvolvimento dos imóveis
são capitalizados durante sua formação e realizados ao resultado, de acordo com as vendas das unidades.
No caso de aquisição de terrenos por meio de permuta por unidades a serem construídas no
empreendimento, seu custo é apurado com base no valor justo das unidades (preço à vista na data do
lançamento) que serão entregues em pagamento.
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3.5. Investimentos
A valorização dos investimentos na data de encerramento das demonstrações financeiras consolidadas
intermediárias, e dos efeitos sobre o resultado do período, é realizada usando o método de equivalência
patrimonial.
Quando a participação do Grupo nas perdas de investida ultrapassa a participação da entidade
(que inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam parte do investimento
líquido do Grupo na investida), o Grupo deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais.
As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que incorrer em obrigações legais ou
presumidas ou assumiu obrigações em nome da investida.

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

3.7. Provisão para contingências
A provisão para contingências é reconhecida quando o Grupo tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja probabilidade de
perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em nota explicativa. Os demais riscos referentes
às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota não são provisionados nem
divulgados.
O Grupo presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos aos problemas técnicos de
construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao período contratual,
em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Componentes contratados de terceiros, que
possuem garantia própria, não compõem a provisão de garantia do Grupo.
A provisão para garantia sobre os imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de unidades
vendidas incorrem, sendo calculada considerando a melhor estimativa para fazer frente aos desembolsos
futuros dessa natureza, levando em consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.8. Propriedades para investimento
Propriedades para investimentos são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação.
Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são apresentadas ao valor justo em todo
período e refletem as condições de mercado na data do balanço.
O ajuste a valor justo é apurado considerando o valor justo do imóvel, menos o custo atribuído do imóvel
(custo histórico líquido do imóvel mais o valor líquido da reavaliação), sendo que nos casos em que é
identificada uma variação positiva ou negativa (ganho ou perda) no valor justo das propriedades para
investimento o ajuste é reconhecido integralmente no resultado do exercício na rubrica de “outras receitas
(despesas) operacionais, líquidas”.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser
permanentemente utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico-futuro da sua venda.
A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração
do resultado no período da baixa.
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3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de terrenos, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de terrenos são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações.
As obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta.
O registro da operação de permuta é efetuado somente quando da definição do projeto a ser viabilizado e
os valores são demonstrados ao seu valor justo de realização. O reconhecimento da receita ao resultado é
realizado na rubrica de “vendas de imóveis” pelos mesmos critérios da Nota Explicativa n o 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas, conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa no 3.14.

3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações financeiras combinadas intermediárias, quando os
recursos advêm de eventos passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus benefícios
econômicos-futuros serão gerados em favor do Grupo e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Os passivos são reconhecidos quando o Grupo possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são
tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa no 3.14.
Em cada ano fiscal, o Grupo e, desde que atendam aos requisitos legais, podem optar por apurar o lucro
tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro presumido, além de efetuar análise sobre a adoção
ao patrimônio de afetação para utilização do Regime Especial de Tributação (RET).
O Grupo adota o critério de apuração pelo presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e 12%
das receitas operacionais, para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de renda e a
contribuição social são calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente.
As sociedades de propósitos específicos são optantes do lucro presumido conjugado com o Regime
Especial de Tributação (RET), em que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre as
receitas decorrentes da atividade de incorporação aplicando-se às taxas de 1,26% e 0,66%,
respectivamente.
Conforme a Lei no 10.931/2004, que instituiu o Regime Especial de Tributação (RET) e alterações
posteriores, o Grupo optou por submeter suas investidas ao patrimônio de afetação. Esta opção é
irretratável e irrevogável. Os encargos referentes ao imposto de renda, contribuição social, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS) são calculados à
razão de 4% (quatro por cento) da receita de incorporação imobiliária mensal recebida.
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Anteriormente à Lei no13.970, as receitas de vendas de incorporação imobiliária posteriores a conclusão
da obra e as receitas que não eram provenientes à incorporação imobiliária, eram tributadas segundo as
alíquotas aplicáveis sobre o lucro presumido. A partir da alteração incluída pela Lei no13.970, de dezembro
de 2019 no Art. 11-A, o regime especial de tributação previsto nesta Lei é aplicado até o recebimento
integral do valor das vendas de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado no
cartório de imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização e, no caso de
contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato.

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

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

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

Critérios atendidos

1a etapa: identificação do contrato

Foram identificados os contratos acima detalhados como dentro do escopo da
norma, uma vez que:

•
•
•
•

Possuem substância comercial;
É provável o recebimento da contraprestação;
Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
Encontram-se assinados pelas partes e estas estão comprometidas com
as suas obrigações.

2a etapa: identificação das
obrigações de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3a etapa: determinação do preço da
transação

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

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

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

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a extensão
do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são revisadas. Essas
revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e são refletidas no
resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram as
revisões.
Provisão para distratos
O Grupo, suportada pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n o 02/2018, elaborou
estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos
relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em construção
(provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e a
evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil, para constituir a provisão
para distratos.
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Consequentemente, o Grupo constituiu provisão para distratos para aqueles clientes que possuíam:
i) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de distratar o contrato de compra e
venda até o término de cada exercício findo das demonstrações financeiras. Para a base de contratos
encontrada ii) suspender o reconhecimento da receita dos contratos com clientes, iii) estornar o total das
receitas reconhecidas até então, iv) estornar o total dos custos dos imóveis vendidos reconhecidos no
resultado até então, v) reclassificar o montante da indenização por distratos, referente à parcela retida pela
incorporadora sobre os pagamentos efetuados pelo cliente, para uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pelo Grupo são registrados pelo seu valor justo,
como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de clientes no passivo. As receitas e
os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao longo do período de
construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.

3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos (imóveis a
comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável.
Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas no semestre findo em 30 de junho de 2020.

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

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

3.18. Benefícios a empregados
Os salários e benefícios concedidos aos empregados e administradores do Grupo incluem,
as remunerações fixas (salários, INSS, FGTS, férias, 13 o salário, entre outros) e remunerações variáveis
conforme critério da Administração.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida que são incorridos.
O Grupo não mantém planos de previdência privada ou plano de aposentadoria, nem plano de
remuneração baseada em ações.

294

36

3.19. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos
acionistas do Grupo e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período,
considerando, quando aplicável, ajustes de desdobramento ocorridos no período ou nos eventos
subsequentes na preparação das demonstrações financeiras combinadas intermediárias.
O Grupo não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto, o lucro diluído por
ação é igual ao valor do lucro básico por ação conforme apresentado na Nota Explicativa no 21.

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

3.21. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – “Arrendamentos (IFRS 16)”
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1 o de janeiro de 2019, substituindo a
NBC TG 06 (R1) – “Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17)” e correspondentes interpretações.
A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado operacional
ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do
escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo relativo aos
pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o direito de
utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso).
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso, sendo que o Grupo não
recupera créditos de PIS e Cofins sobre o arrendamento. Os arrendatários também devem reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de
um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor
da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
A Companhia realizou um inventário dos contratos que poderiam conter um arrendamento, sendo que
foram identificados apenas contratos de locação de computadores e impressoras. A Companhia optou por
utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em
12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo
valor, como no caso dos contratos identificados. Os impactos dos contratos de arrendamento são
considerados irrelevantes pela Companhia e estão registrados em despesas gerais e administrativas.
INBC TG 22 – “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários envolvem
incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica aos tributos fora do âmbito da
IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes aos juros e multas associados aos tratamentos
tributários incertos.
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A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a empresa considera tratamentos tributários
incertos separadamente; (ii) as suposições que a empresa faz em relação ao exame dos tratamentos
tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; (iv)
como a empresa considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas para
exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:
•

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;

•

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

•

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

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às demonstrações
financeiras combinadas intermediárias, do Grupo.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Combinado
30/06/2020
Caixa

31/12/2019

-

5

311

530

Certificado de depósito bancário (a)

32.834

2.432

Total

33.145

2.967

Bancos

(a) As aplicações financeiras referem-se às aplicações em CDB e são remuneradas à taxa média de
0,94%, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, da variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). Referidas aplicações financeiras estão disponíveis para resgate a qualquer
momento, sem prejuízo aos rendimentos auferidos no fim de cada exercício;
(b) Referem-se às aplicações financeiras que servem de garantia a determinados empréstimos.

5. Contas a receber
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Unidades em construção

25.445

13.974

Unidades concluídas

25.719

27.614

5.373

4.905

Cliente atualização
Clientes diversos
(-) Provisão devedores duvidosos
Ajuste a Valor Presente (AVP)

501

34

(391)

(391)

(565)

(194)

Total

56.082

45.942

Ativo circulante

45.360

34.747

Ativo não circulante

10.722

11.195

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M), acrescidos normalmente de juros compensatórios no intervalo de 6,17% ao ano até 12% ao ano.
O efeito do AVP no resultado Combinado foi de R$ 371 (R$ 67 em 2019). A taxa de desconto utilizada foi
de 6,47% a.a. em junho de 2020 (3,68% a.a. em 2019).
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A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Vencidas
Até 60 dias
De 61 a 90 dias

4.414

731

-

3.014

De 91 a 180 dias

1.014

401

Acima de 180 dias

1.202

1.561

Total

6.630

5.707

A vencer
Até 01 ano

39.191

19.076

Acima de 01 a 03 anos

9.535

19.493

Acima de 03 anos

1.682

2.251

50.408

40.820

Provisão devedores duvidosos

(391)

(391)

Ajuste a valor presente

(565)

(194)

Total

(956)

(585)

Total

56.082

45.942

Total
Provisão para devedores duvidosos

Em fevereiro de 2020, ocorreu um acordo onde um cliente optou por realizar uma troca da unidade
vendida, o que resultou na baixa de R$ 1.270, do total de títulos vencidos em 31 de dezembro de 2019.
Com base no histórico de recebimentos e nível de controle na concessão do crédito, a Administração
entende que não são esperadas perdas com créditos. Desta forma, não provisiona perdas neste período.
A Administração entende que as contas a receber das unidades concluídas e as contas a receber
apropriadas dos empreendimentos em construção, deduzidas do ajuste a valor presente, estão próximas
ao valor justo.
O saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda não concluídas não está totalmente refletido
nas demonstrações financeiras combinadas intermediárias, uma vez que o seu registro é limitado à parcela
da receita reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. A análise de vencimentos do total
das parcelas a receber dos contratos de venda das unidades concluídas e não concluídas, sem considerar
os efeitos de ajuste a valor presente, pode ser demonstrada conforme segue, por ano de vencimento:
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

6.630

5.708

2020

28.178

31.909

2021

24.828

24.770

Vencidas
A vencer:

2022 em diante

9.428

5.414

Total

69.064

67.801

Contas a receber apropriado (sem AVP)

56.473

42.548

Contas a receber a apropriar

12.591

25.253
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Os valores referentes às receitas apropriadas e parcelas recebidas, anteriormente demonstradas,
consideram as operações de terrenos obtidos em permuta por unidades imobiliárias dos empreendimentos,
as quais estão apresentadas a seguir:
Combinado
Valores

30/06/2020

31/12/2019

Terrenos recebidos em permuta (a)

22.888

22.888

Receita apropriada

19.755

17.271

Receita a apropriar

3.133

5.617

(a) Refere-se à Investida SPE Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., adquirida e consolidada em junho
de 2020.

6. Imóveis a comercializar
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Imóveis concluídos

46.799

43.572

Imóveis em construção

74.805

73.159

Estoque imóveis
Índices construtivos
Materiais
Total

9.388

6.808

13.966

13.966

1.436

844

146.394

138.351

Os imóveis em construção e imóveis concluídos são classificados no ativo circulante, tendo em vista a sua
disponibilidade para venda. Os imóveis em estoque referem-se às unidades adquiridas ou recebidas como
dação em pagamento de outras unidades vendidas. Os índices construtivos se referem a direitos de
expansão de potencial construtivo, que deverão ser anexados a terrenos para futuros lançamentos.

7. Adiantamento para devolução de cota de capital
Os saldos referem-se aos valores pagos aos sócios não controladores a título de antecipação para
devolução de cota capital.
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

CG 700 Incorporação, Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

-

2

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

-

3.500

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

10

10

Personalité Bela Vista Ltda.

3.780

3.780

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.

6.700

2.700

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

2.139

2.138

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

6.320

6.320

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

7.911

7.911

26.860

26.361

Total

Em junho de 2020, foram formalizados os instrumentos de saída das Companhias CG 258 e CG 700 (vide
Nota Explicativa no 1), dando baixa nos respectivos valores. Em março de 2020 foi assinada Ata para
formalização da redução de capital da The Place, com a saída do Grupo, estando o referido processo já
protocolado na Junta Comercial. Para as demais Companhias, a Administração está aguardando a
realização de ativos e passivos, bem como a finalização da outorga de escrituras de algumas unidades
vendidas para dar prosseguimento no processo de dissolução.
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8. Outros créditos
Os saldos de outros créditos estão representados a seguir:
Combinado
30/06/2020
Fundo reserva Brazilian Securities

31/12/2019

43

43

Outros créditos a receber

315

388

Total

358

431

Ativo circulante
Ativo não circulante

58

59

300

372

9. Partes relacionadas
As garantias das contas a receber com partes relacionadas são os próprios ativos dos empreendimentos
imobiliários. O Grupo não espera perdas na realização dos saldos com partes relacionadas.
30/06/2020
Ativo
Contas a receber de partes relacionadas
JHP Jurerê Internacional
Terraço Cacupé
Luciano Bocorny Correa
Fabiano Bocorny Correa
Heloisa Batista Bocorny
Almir Alves Neto
Cristiano Bocorny Corrêa
Outros
Total contas a receber de partes relacionadas
Ativo circulante
Ativo não circulante
Ativo circulante (no contas a receber)
Ativo não circulante (no contas a receber)
Passivo
Mútuos
Alexandre Grendene Bartelle
Marcelo Schiavon
Luciano Bocorny Correa
Fabiano Bocorny Correa
Outros
Total de mútuos
Credores terrenos
GBZ – Participações e Empreendimentos Ltda.
Total de credores terrenos
Contas a pagar de partes relacionadas
ICON Participações Imobiliárias Ltda.
Outros
Total de contas a pagar de partes relacionadas
Adiantamento devolução cota capital
CG258 Incorporações Imobiliárias Ltda.
Total de adiantamento devolução cota capital
Total passivo
Passivo circulante
Passivo não circulante
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Combinado

31/12/2019

1
72
2.389
1.544
541
3.035
2.116
266
9.964
138
704
541
8.581

1
33
1.865
1.518
3.639
2.080
384
9.520
428
9.092

16.607
654
147
17.408

19.299
1.526
647
147
21.619

4.653
4.653

6.522
6.522

91
49
140

93
93

2.680
2.680
24.881
16.265
8.616

28.234
18.168
10.066
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As garantias das contas a receber com partes relacionadas são os próprios ativos dos empreendimentos
imobiliários. A Companhia não espera perdas na realização dos saldos com partes relacionadas.

9.1. Contratos de mútuo
Na condução dos negócios, as investidas do Grupo firmaram contratos de mútuo com partes relacionadas
(sócios minoritários), com o propósito de gerenciar a melhor alocação dos recursos necessários à
operação. Esses saldos de mútuos passivos não estão sujeitos aos encargos financeiros e são realizados
conforme necessidades de caixa de cada Sociedade de Propósito Específico (SPE).
Dessa forma, os citados contratos de mútuo têm por objetivo permitir a Companhia efetuar o
gerenciamento de seu caixa e de suas controladas de forma a atender às necessidades de financiamento
do negócio, uma vez que cada controlada (e, consequentemente, cada empreendimento) possui níveis de
maturação distintos, com necessidades diferenciadas de volume de financiamentos para desenvolvimento
dos empreendimentos imobiliários.

9.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração
Até o semestre findo em 30 de março de 2020, o Grupo não tinha uma política de remuneração do
pessoal-chave da Administração, sendo que não ocorreram gastos nas empresas do Grupo.
Os administradores foram remunerados através de outras empresas de controle em comum (sócios
pessoas físicas). Em junho de 2020, tais empresas sob controle comum pagaram, a título de remuneração
aos administradores do grupo, os seguintes montantes:
Histórico

30/06/2020

30/06/2019

38

24

Serviços PJ

140

140

Lucros

217

399

Total

395

563

Pró-labore

A Administração não possui planos de remuneração pós-emprego, de rescisão, ou baseada em ação ou
outros benefícios de longo prazo. O Diretor Financeiro prestava serviços como pessoa jurídica e, em junho
de 2020, se tornou estatutário.
Em junho de 2020, com a transformação do Grupo em Sociedade Anônima (vide Nota Explicativa no1), a
remuneração da Administração, Presidência e Diretoria Estatutária, foi fixada no montante anual de R$
2.160, passando a ser paga pelo Grupo a partir daquela data.

9.3. Lucros distribuídos
O Grupo distribuiu lucros no valor de R$ 14.664 no semestre (R$ 5.981 durante o ano de 2019).

9.4. Principais transações com o pessoal-chave da Administração
No ano de 2018, o Grupo cedeu de forma onerosa seus direitos sobre parte de uma unidade da SPE Casa
Rosa Participações Imobiliária Ltda. ao Diretor Presidente do Grupo e, também ao sócio não controlador
do Grupo (Fabiano Bocorny Corrêa), no valor de R$ 3.031 com vencimento em 31 de dezembro de 2020.
O saldo em aberto em 30 de junho de 2020 era de R$ 3.316 (R$ 3.373 em 31 de dezembro de 2019).
Em 2020 e 2019, não ocorreram operações de vendas com pessoal-chave da Administração.
As transações acima relacionadas foram realizadas com valores em condições de mercado, com preço/m²
determinado a partir das últimas transações realizadas com unidades de perfil similar.
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Em relação às formas de pagamento, a Companhia analisou sua posição de estoque e a demanda para o
referido empreendimento e optou por adotar condição de pagamento diferenciada na transação. Com a
transformação em Sociedade Anônima, em junho de 2020, e consequente elaboração de seu Estatuto
Social, a Companhia aprimorou sua Política de Transações com Partes Relacionadas, e operações desta
natureza serão avaliadas pelo Comitê de Auditoria, subordinado diretamente ao Conselho de
Administração.

9.5. Principais transações com partes relacionadas
a)

Unidades vendidas
2017
Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

Marcelo Schiavon (a)

Compra unidades Fundo
SCI 401

14.440

(14.400)

-

-

CG 258 Incorporação
Imobiliária LTDA

Compra unidades Fundo
SCI 401

1.737

(1.737)

-

-

Empresa

Descrição

RGK Investimentos
Imobiliários

Compra unidades Fundo
SCI 401

Empresa

Descrição

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)

Distrato unidade SPE's CG 258

-

-

(3.454)

-

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)

Distrato unidade SPE's CG 258

-

-

(5.474)

-

Almir Alves Neto (b)

Compra unidade SPE's–
Marítima

3.810

(293)

-

3.517

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)

Compra unidade SPE's Marítima

3.950

-

(3.950)

-

CFL Participações e
Incorp. Ltda.

Compra unidade SPE's Super Quadra

-

289

-

3.919

Empresa

Descrição

LBC Investimentos e
Participações – EIRELI (a)
( )

Compra unidades Fundo
SCI 401

2018
Venda

Recebido

1.480

(1.480)

Distratado

-

Saldo

-

2019
Venda

Recebido

Distratado

Saldo

2020
Venda

5.410

Recebido

-

Distratado

-

Saldo

-

(a) Empresa pertencente à família do sócio controlador.
(b) Sócio minoritário de empresa controlada
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b)

Prestação de serviços
O Grupo contrata serviços de gestão, consultoria, arquitetura e vendas através de partes
relacionadas:
Empresa

30/06/2020

31/12/2019

RL Admin. e Gestão Emp. Imobiliários Ltda. (a)

981

3.493

CFL Gestão e Adm. de Obras e Emp. Imobil. Ltda.(a)

574

5.116

68

85

PAF Assessoria Imobiliária Ltda.(b)

247

1.040

RS Planej., Marketing e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. (b)

289

338

HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda.

(a) As despesas com gestão, em quanto as obras estão sendo construídas, são alocadas ao
custo e pós obras como na rubrica de “despesas com manutenção pós obra”;
(b) As despesas com vendas das unidades são registradas na rubrica “despesas com
comissões”.
As empresas acima, exceto HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda., prestaram serviços
principalmente para o Grupo. Destas PAF Assessoria Imobiliária Ltda. e RS Planej., Marketing e
Gestão Coml. de Imóveis Ltda. passaram a compor o Grupo em 30 de junho de 2020 (Vide Nota
Explicativa no 1. A partir da mesma data, as atividades de gestão passaram a ser executadas em
sua integralidade pelo Grupo (vide Nota Explicativa no 1).
c)

Outras operações com partes relacionadas
Foi firmado instrumento particular de contrato de comodato entre Heloisa Bocorny Projetos e
Construções Ltda. (empresa pertencente à família do sócio controlador) e CFL Gestão e
Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. referente ao conjunto nº 1.008 do
Edifício Iguatemi Corporate, situado na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2825, na Cidade de Porto
Alegre/RS, seda da Companhia. A Companhia e as sociedades operacionais integrantes do grupo
utilizam o imóvel como sede, sem contraprestação para a CFL Gestão e Administração de Obras
em Empreendimentos Imobiliários Ltda.

9.6. Movimentações societárias
Em junho de 2020, alterou sua participação de 20,00% para 29,89% na SPE Marítima Incorporação
Imobiliária Ltda., integralizando de forma desproporcional às cotas do capital social em relação aos demais
cotistas, acarretando nova participação no capital social da SPE.

302

44

10. Adiantamento para futuro aumento de capital
Não existem termos fixados de conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital em cotas que
considerem um valor fixo de adiantamento por uma quantidade fixa de cotas, motivo pelo qual os saldos
estão classificados como ativo financeiro, no ativo não circulante (ou passivo financeiro, no passivo não
circulante).
Abaixo está representado os adiantamentos para futuro aumento de capital:
Combinado

Al Mare Incorporação Ltda.

30/06/2020

31/12/2019

119

119

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.

1

-

CG 700 Incorporação, Adm. e Locação de Imóveis Ltda.

-

105

140

140

Jay Participações imobiliárias
LPI Incorporação Imobiliária Ltda.

34

33

-

2.812

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

48

337

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

90

77

718

718

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

The Place - Participações Imobiliárias
Almir Alves

-

5

GBZ Partic. e Empreend. Ltda.

-

6.250

Luiz Felipe Schiavon

-

1.865

Luciano Bocornyy Corrêa

-

3.080

Marcelo Schiavon

-

1.865

Alfele Imóveis Ltda.

-

240

GSZ Administradora de Bens Ltda.

-

200

Sandro Zilio

-

40

1.150

17.886

-

-

1.150

17.886

Total
Passivo circulante
Passivo não circulante

Os saldos de AFAC no passivo Combinado referem-se aos valores aportados pelos sócios não
controladores.

11. Propriedades para investimento
O Grupo mantém imóveis como propriedades para investimento com a intenção de auferir rendas de
aluguel.
Esses imóveis classificados como bens para renda estão avaliados ao valor justo. Essa avaliação foi
realizada pelos métodos comparativos direto e evolutivo.
Para a avaliação pelo método comparativo direto de dados de mercado é realizada comparação direta com
outros imóveis semelhantes situados na mesma região geoeconômica.
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Os laudos de avaliação das propriedades para investimentos foram emitidos em junho de 2020 e
dezembro de 2019, pela empresa Engebê - Empresa Brasileira de Engenharia Econômica Ltda. e as
premissas utilizadas encontram-se descritas na Nota Explicativa no 3.8:
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Bens para renda
Sala no Edifício Iguatemi
g
(a)
( )

3.121

3.121

-

13.297

Conjuntos e Lojas CG 700 (b)
Conjuntos e Boxes Ed. Platinum Tower (b)

4.044

4.044

Total

7.165

20.462

(a) A sala no Edifício Iguatemi Corporate encontra-se locada, com contrato vigente até maio de 2024;
(b) As lojas, conjuntos e respectivos boxes no Edifício Platinum Tower, encontram-se locados com
contratos vigentes até fevereiro de 2025.
A movimentação das propriedades para investimentos é assim demonstrada (os ajustes a valor justo foram
contabilizados na rubrica de outras receitas e despesas operacionais):
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2018

21.226

Ajuste a valor justo

(764)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

20.462

Ajuste a valor justo

-

Baixas

(13.297)

Saldo em 30 de junho de 2020

7.165

12. Fornecedores
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Fornecedores diversos

2.462

3.865

Fornecedores garantia

4.088

4.270

Total

6.650

8.135

(a) O Grupo retém 20% dos valores a pagar referente a mão de obra dos empreiteiros, sendo 15%
referente as retenções de INSS, e FGTS e ISS que são pagos mediante comprovação da regularidade
destas obrigações, por parte do empreiteiros ao término das obras e 5%, que fica retido até um ano
após o habite-se, para eventuais gastos, se houver, de reparos pós obra.

13. Empréstimos e financiamentos
a)

Empréstimos e financiamentos
Combinado
30/06/2020
Empréstimos para construção

16.214

Empréstimo capital de giro
Total
Circulante
Não circulante
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31/12/2019
13.351

2.199

3.098

18.413

16.449

8.200

2.883

10.213

13.566
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Combinado
Descrição

Prazo final

Banco Bradesco S/A

10/12/2022

10.213

7.350

Banco ABC Brasil S/A

17/10/2022

6.001

6.001

Banco Itaú Unibanco S/A

22/03/2021

2.199

3.098

18.413

16.449

8.200

2.883

10.213

13.566

Total
Circulante
Não circulante

30/06/2020

31/12/2019

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições

11.937
16.236

Pagamentos

(13.038)

Juros incorridos

2.270

Juros pagos

(956)

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições

16.449
2.863

Pagamentos

(1.006)

Juros incorridos

698

Juros pagos

(592)

Saldo em 30 de junho de 2020

18.413
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Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco ABC Brasil

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco

Empresa

4205116

4205216

6119419

6319519

No contrato

Pericles Pretto Correa

Fabiano Bocornyy Correa

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/Fiadores:

Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes,
700, Lojas 03 a 05, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre,
RS, conforme descrito e caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de
Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS, e (ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267,
localizados na Avenida Carlos Gomes, 700, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na
cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas matrículas 172.319,
172.321 e 172.334 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Pericles Pretto Correa

Fabiano Bocorny Correa

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/Fiadores:

Garantia(s) Fiduciária(s) conforme Instrumento(s) apartado(s).

Pericles Pretto Correa.

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/fiadores:

Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes,
700, Lojas 03 a 05, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre,
RS, conforme descrito e caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de
Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS, e (ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267,
localizados na Avenida Carlos Gomes, 700, do Edifício Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na
cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas matrículas 172.319,
172.321 e 172.334 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Pericles Pretto Correa.

Luciano Bocorny Correa

Avalistas/fiadores:

Não há garantias.

Garantias

As garantias dos empréstimos e financiamentos contratados são conforme segue:

Garantias
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Banco

Itaú Unibanco S.A.

Banco Bradesco S.A.

Empresa

CFL Participações e Incorp Ltda.

Marítima Incorp Imobiliária Ltda.

9002684

067408181-5

No contrato

Alexandre Grendene Bartelle

Luciano Bocorny Correa

CFL – Participações e Incorporações Ltda.

Veneza Negócios e Participações S/A.

Avalistas/Fiadores:

Além da garantia hipotecária constituída, os devedores dão ao credor, em penhor a totalidade
dos direitos creditórios decorrentes dos compromissos de venda e compra de cada uma das
unidades do empreendimento, sendo que, em relação às unidades já comercializadas o
penhor incidirá sobre os créditos vincendos a partir desta data.

Deverá manter em sua conta corrente saldo suficiente para acatar o débito do valor da
diferença entre o valor total de repasses realizados e o valor mínimo de repasses exigidos, de
70% do saldo devedor existente na data, sob pena do vencimento imediato de toda a dívida.

Obrigam-se a substituir ou reforçar a garantia hipotecária oferecida sempre que esta ficar
prejudicada, diminuída ou prejudicada no prazo de 60 dias corridos a contar da data de
notificação.

Garantia Hipotecária. Um terreno com área de 3.330,62 m2, designado pelos lotes números
01, 02, 03 e 14 da quadra 02-H, situado na Avenida dos Búzios, s/n, no Loteamento Praia
Jurerê V, no Distrito, Município e Comarca de Florianópolis, SC, descrito e caracterizado na
matrícula 137.285 do Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Florianópolis, SC.

Luciano Bocorny Correa

Avalista/Fiador:

Garantias
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Taxas de captação
Considerando a variação anual do CDI até 30 de junho de 2020, de 4,59%, e em 31 de
dezembro de 2019, de 5,94%, as taxas médias de captação, equivalentes às taxas prefixadas,
das operações de financiamento do Grupo são:
30/06/2020
Custo pré-fixado

31/12/2019

% a. a.

% a. a.

Banco ABC Brasil S.A.

3,0416%

3,0416%

Banco Itaú Unibanco S.A.

7,7000%

7,7000%

Banco Bradesco S.A.

9,3855%

9,3855%

Obrigações contratuais restritas covenants
O Grupo possui certas obrigações contratuais restritivas, que podem tornar os empréstimos e
financiamentos imediatamente exigíveis, conforme segue:
Empréstimo contratado em 31 de outubro de 2019 (Instrumento Particular de Cédula de Crédito
Bancário firmada junto ao Banco ABC Brasil S.A.): a) se incorrer em mora e/ou inadimplemento
de qualquer obrigação assumida perante o credor sob e de acordo com esse título; b) se
incorrer em mora e/ou inadimplemento, ou ainda vencimento antecipado, de qualquer outra
obrigação assumida perante o credor sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra
instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do credor, ou perante outras instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeira Nacional; c) ocorrência de alguma das hipóteses
estabelecidas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro; d) pedido ou decretação de
falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência
civil, intervenção, liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09
de fevereiro de 2005; e) protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição
de devedores e/ou garantidores, e não apresentação ao credor de prova satisfatória, a exclusivo
critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio
dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo Credor para a referida apresentação;
f) alteração do estado econômico-financeiro que reduza, de acordo com a análise de crédito do
credor, sua capacidade para cumprir quaisquer obrigação de pagamento assumidas perante o
Credo ou perante terceiros; g) alteração de seu objeto social da composição de seu capital
social, ocorrência de qualquer mudança, transferência ou cessão , direta ou indireta, de seu
controle societário/acionário, ou ainda sua incorporação, fusão ou cisão.
Empréstimo de capital de giro firmado junto ao Itaú Unibanco S.A. em 23 de outubro de 2019:
a) inadimplemento, de qualquer obrigação desta cédula ou de qualquer instrumento celebrado
com o Itaú ou de qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente pela Itaú
Unibanco Holding S.A.; b) se tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação
judicial ou extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja
responsável; c) morte, insolvência, interdição de qualquer devedor solidário, ou ocorrência de
qualquer dos eventos descritos no item (b) em relação a qualquer devedor solidário, sem
apresentação de substituto aceito pelo Itaú no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do
evento; d) se as garantias não forem efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, se
tornarem impróprias ou insuficientes para assegurar as obrigações e não forem substituídas no
prazo de 15 dias da comunicação do Itaú; e) houver sentença transitada em julgado em razão
de prática, pelo Grupo, devedores solidários, ou administradores do Grupo ou dos devedores
Solidários, de atos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho
escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente; f) ocorrer qualquer processo
de reorganização societária ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o Grupo
esteja envolvida; g) alteração do objeto social ou da atividade principal ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de seu ativo
permanente; h) solicitação pelo Grupo do encerramento da conta corrente mantida.
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Empréstimo de crédito bancário firmado junto ao Banco Bradesco S.A. pela SPE Marítima, na
data de 14 de novembro de 2018: se, a) o (a, s) devedor (a, es, as) não sanar após 30(trinta)
dias corridos da simples comunicação feita pelo credor, podendo o credor exigir o seu pronto
pagamento, independentemente de qualquer novo aviso, notificação, interpelação ou protesto
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos em lei ou ainda: a) se contra o (a, s) devedor(a, es,
s), fiador(a, es, s) e interveniente(s) garantidor(a, es, s) for(em) movida(s) qualquer ação ou
execução, ou decretada qualquer medida judicial que, de alguma forma afete as garantias
constituídas no contrato ou que de alguma forma altere os respectivos requisitos e fundamentos
econômicos que ensejaram a concessão deste crédito; b) garantidor (a, es, as), falir(em),
requerer(em) recuperação judicial, tornar(em)-se insolvente(s), ou contra qualquer um deles for
protestado qualquer título por falta de pagamento; c) se, desfalcando-se a(s) garantia(s)
constituída(s) no contrato, em virtude de, depreciação ou deterioração, o (a, s) devedor(a, es,
as) não a reforçar(em), depois de devidamente notificado(s) para tal; d) se ocorrer a
descaracterização da figura do patrimônio de afetação por qualquer motivo, tenha ou não o(a, s)
devedor (a, es, as) dado causa; e) se o (a, s) devedor (a, es, as) deixar (em) de proceder as
comunicações devidas a comissão de representantes, tais como posição de vendas, balancetes
trimestrais e demonstrativos dos recursos recebidos; f) se verificarem não serem verdadeiras
quaisquer declarações feitas pelo(a, s) devedor (a, es, s), fiador(a, es, s), hipotecante(s) e
interveniente (s) garanti dor (a, es, s) no presente contrato, na documentação apresentada para
instruir o pedido de financiamento objeto deste contrato, bem como durante toda a vigência
desta operação e até a liquidação final; também no que se refere a integridade das garantias ora
constituídas (hipoteca, penhor e fiança), quanto a posição de vendas das unidades do
empreendimento ora financiado, assim como quanto a ocultação de informações sobre as
vendas, permutas, distratos, cessões das unidades do empreendimento, ou o não envio ao
credor dos respectivos instrumentos que respaldem as vendas, distratos, cessões ou permutas,
que tenham sido assinados com os adquirentes; bem como a eventual transferência, onerosa ou
não, como cessão, locação ou arrendamento das unidades ou dos direitos de crédito, que de
algum modo represente desvio do penhor e dos propósitos deste financiamento e do patrimônio
de afetação; g) se caracterizada a omissão por parte do(s) devedor(es) de informações sobre as
vendas, distratos, cessões ou permutas das unidades do empreendimento; h) se houver
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato ou de obrigação prescrita em lei; i) se o
(a, s) devedor (a, es, s) deixar (em) de apresentar, uma vez solicitados, os comprovantes de
pagamentos de quaisquer impostos, taxas ou contribuições que incidam, direta ou
indiretamente, sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária, ou que sejam de responsabilidade
do devedor(s) ou do(s) hipotecante(s), inclusive os impostos incidentes sobre o patrimônio de
afetação; j) se o (a, s) devedor (a, es, s) ceder (em) ou transferir (em), total ou parcialmente, a
terceiros, seus direitos e obrigações sem o expresso consentimento do credor ou ceder (em) ou
transferir (em), total ou parcialmente, a terceiros, qualquer garantia constituída neste contrato;
k) se o (a, s) devedor (a, es, s) ou hipotecante(s), interveniente (s) garantidor (a, es, s)
gravar(em) total ou parcialmente, com quaisquer ônus o(s) bem (ns) e direito(s) dado(s) neste
contrato como garantia(s); ou se sobre o(s) mesmo(s) vier(em) a recair penhora ou qualquer
constrição judicial; l) se o imóvel objeto da garantia for desapropriado, total ou parcialmente;
m) se a obra ficar paralisada por mais de 30 (trinta) dias; n) se o (a, s) devedor(a, es, as), fiador
(a ,es, s) ou interveniente(s) garantidor (a, es, s) deixar(em) de cumprir qualquer obrigação de
pagamento que tenha com o credor, inclusive as previstas neste contrato.
Em 30 de junho de 2020, o Grupo estava em desacordo com determinadas cláusulas restritivas
(“covenants”), referente às movimentações de reorganização societária (vide Nota Explicativa
no 21), constantes em contratos com instituições financeiras, que poderiam exigir o vencimento
antecipado dos passivos vinculados a esses contratos. Em agosto de 2020, a Administração
obteve “waiver” junto às instituições financeiras onde estas declaram não haver vencimento
antecipado. Ainda assim, para atendimento ao requerido pelas normas contábeis, o Grupo
reclassificou o montante de R$ 4.751, referente aos empréstimos, do passivo não circulante
para o passivo circulante, abaixo está demonstrado os vencimentos originais:
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b)

Cronograma de vencimentos
São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos
indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até
a data dos balanços.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento originais dos empréstimos e
financiamentos contratados:
Combinado
Ano

30/06/2020

31/12/2019

2020

1.985

2.883

2021

7.119

6.166

Acima de 2022

9.309

7.400

18.413

16.449

Total

14. Obrigações fiscais
A tabela a seguir apresenta os saldos das obrigações fiscais.
Combinado
30/06/2020
PIS a recolher

31/12/2019

4

-

Cofins a recolher

19

3

ISS a recolher

63

Retenções a recolher

41

41

271

575

CSLL a recolher

20

40

IRPJ a recolher

345

47

2.907

2.730

Patrimônio de Afetação - RET

Tributos diferidos (a)
IRRF a pagar

‘

54

15

18

Total

3.685

3.508

Passivo circulante

3.152

2.799

533

709

Passivo não circulante

Tributos diferidos
Combinado

PIS diferido

30/06/2020

31/12/2019

269

201

1.243

930

CSLL a diferido

915

685

IRPJ diferido

480

359

Cofins diferido

Patrimônio de Afetação - RET

-

555

Total

2.907

2.730

Passivo circulante

2.374

2.021

533

709

Passivo não circulante
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15. Adiantamentos de clientes
Combinado
30/06/2020
Por recebimentos das vendas de imóveis

31/12/2019

-

27

Adiantamentos de permutas

17.209

18.255

Total

17.209

18.282

Circulante

17.209

18.282

-

-

Não circulante

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes são superiores aos valores reconhecidos de receitas.
Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do seu reconhecimento inicial, ou na data que for possível dada avaliação.
A técnica utilizada foi baseada na receita, pela qual foi estabelecido o valor justo da contraprestação,
e utilizado o preço de cotação dos bens junto ao projeto vinculado, ou seja, não utilizou do mercado ativo
e sim do empreendimento para definir o valor justo das unidades permutadas.

16. Provisão para contingências
a)

Provisão para riscos
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cível e trabalhista a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis
perdas, conforme abaixo:
Combinado

Provisões cíveis (a)

30/06/2020

31/12/2019

2.027

2.154

Provisões trabalhistas (b)

-

-

Provisões tributárias (c)

-

-

2.027

2.154

Total

(a) Provisões cíveis
O Grupo litiga na esfera cível, que usualmente se resume em discussões de cunho
indenizatório, ações de cobrança, prestação de contas etc.
(b) Provisões trabalhistas
As ações judiciais de natureza trabalhistas envolvem discussões, principalmente,
de pedidos de indenização por acidente de trabalho, horas extras, reconhecimento de
periculosidade ou insalubridade.
(c) Provisões tributárias
O Grupo é parte em ações judiciais de natureza tributária, que consistem
de discussões em processos sobre tributação sobre ganho de capital e tributação de
receitas das unidades permutadas.
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A movimentação da provisão para demandas judiciais é conforme segue:
Provisões

Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2018

4.190

Provisões constituídas durante o exercício

229

Provisões pagas durante o exercício

(2.265)

Provisões revertidas durante o exercício

-

Saldo em 31 de dezembro de 2019

2.154

Provisões constituídas durante o período

-

Provisões pagas durante o período

-

Provisões revertidas durante o período

(127)

Saldo em 30 de junho de 2020

2.027

Depósitos judiciais

Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2018

88

Depósitos efetuados e atualização

-

Resgates e atualização

(29)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

59

Depósitos efetuados e atualização

-

Resgates e atualização

(30)

Saldo em 30 de junho de 2020

b)

29

Passivos contingentes para os quais não é requerido provisão
Os processos com perspectivas de perda julgadas pela Administração como possível (em
avaliação conjunto com seus assessores legais), para as quais não foram constituídas
provisões, é conforme segue:
Combinado

Provisões cíveis

30/06/2020

31/12/2019

5.469

5.410

Provisões trabalhistas

635

962

Provisões tributárias

603

603

6.707

6.975

Total

Provisão para garantia pós obra
As gestoras de engenharia e construção do Grupo, possuem expertise e estão estruturadas com
recursos humanos e equipamentos com vistas ao atendimento das demandas de pós obra de
unidades vendidas e nas áreas condominiais dos empreendimentos incorporados pelas SPEs
controladas do Grupo. Por outro lado, as SPEs controladas pelo Grupo, por não terem expertise,
bem como estrutura para esse fim, contratam as referidas gestoras, com o escopo de
manutenção e atendimento à todas demandas de pós-obra recorrentes e decorrentes das
responsabilidades legais e contratuais das unidades comercializadas, bem como das áreas
condominiais. Em contrapartida as gestoras fazem jus aos honorários previamente
estabelecidos sobre o orçamento de custo de construção de cada empreendimento, devidos
após a respectiva conclusão. Essa verba sobre o valor do orçamento de custo de obra também
está contemplada nos estudos de viabilidade do empreendimento desde o seu nascedouro.
Deste modo, as incorporadoras dos empreendimentos ficam desincumbidas da garantia de pósobra. Destaca-se, por oportuno, que as gestoras têm a prerrogativa de utilizar as cauções
retidas de contratos de empreiteiras, quando a causa de eventuais patologias tenha sido de
responsabilidade delas.
As retenções de garantia pós-obra estão demonstradas na Nota Explicativa no12.
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17. Lucros a distribuir
Os saldos se referem aos lucros destinados aos sócios não controladores, pessoas físicas e jurídicas,
das controladas.

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

Resultado de vendas de imóveis a apropriar (Combinado)
Combinado
30/06/2020
Vendas contratadas de imóveis de empreendimentos em andamento
(-) Receita bruta apropriada com venda de imóveis

31/12/2019

96.951

18.572

(83.429)

(11.247)

Receita a apropriar com venda de imóveis

13.522

7.325

Custos orçados dos imóveis vendidos

59.609

59.091

(51.293)

(40.754)

(-) Custos incorridos apropriados
Compromissos com custos orçados a apropriar

8.316

18.337

Resultados de vendas de imóveis a apropriar

5.206

(11.012)

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

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque
Combinado

Gastos incorrido das unidades em estoque
Custo orçado total a incorrer das unidades em estoque
Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

30/06/2020

31/12/2019

59.297

33.150

9.673

35.775

68.970

68.925

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

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos na modalidade “patrimônio
de afetação”, em observância à Lei no 10.931/04.
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19. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Receita apropriada e não recebida

56.082

45.942

Alíquota efetiva

5,18%

5,94%

Alíquota nominal - lucro presumido

6,73%

6,73%

Alíquota nominal - RET

4,00%

4,00%

Total

2.907

2.730

Circulante

2.374

2.021

533

709

Diferenças temporárias

Não circulante

20. Credores de investimentos
A tabela a seguir apresenta os saldos dos credores de investimentos:
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Carril Assessoria Empresarial Ltda.

554

564

Passivo não circulante

554

564

Referem-se aos valores de projeto suspenso que estão sendo devolvidos aos investidores.

21. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social está determinado com a combinação do capital social consolidado da CFL
Participações e Incorporações Ltda. e demais empresas, conforme demonstrado a seguir:
30/06/2020

31/12/2019

CFL Participações e Incorporações Ltda. (i)

36.880

10.871

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. (ii)

-

5.625

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. (iii)

-

8.190

Terraço Cacupe Incorporação Imobiliária SPE Ltda. (iv)

-

10

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda. (v)

-

5

RS Plan. Mark. Interm. e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. (vi)

-

5

36.880

24.706

Total

(i)

Em 31 de dezembro de 2019 o capital social consolidado da CFL Part. Incorporações Ltda. era
de R$10.871 composto por 10.871 (dez milhões e oitocentos e setenta e um mil) quotas no valor
unitário de R$1,00 real cada.

(ii) Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. era de
R$ 15.000 composto por 15.000 (quinze milhões) quotas no valor unitário de R$ 1,00 real cada.
Neste combinado foi considerado 37,5% de participação nas demonstrações financeiras
combinadas, sendo assim, capital social de R$5.625 composto por 5.625 (cinco milhões e
seiscentos e vinte e cinco mil) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada;
(iii) Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Ltda. era de R$8.190 composto por 8.190 (oito milhões e cento e noventa mil) quotas no valor
unitário de R$1,00 real cada. Durante o exercício de 2019 houve o aumento de capital em R$
180, com a emissão de 180 (cento e oitenta mil) novas quotas ao valor unitário de R$1,00 real
cada;

314

56

(iv) Em 31 de dezembro de 2019, o capital social consolidado da Terraço Caçupe Incorporação
Imobiliária SPE Ltda. é de R$10 (dez mil reais) composto por 10 (dez mil) quotas no valor
unitário de R$1,00 real cada;
(v) Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da PAF – Assessoria Imobiliária Ltda. é de R$ 10
composto por 10(dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 real cada. Neste combinado foi
considerado 50% de participação nas demonstrações financeiras combinadas, sendo assim,
capital social de R$ 5 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais) composto por 5.625 (cinco mil e
seiscentos e vinte e cinco) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada.
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis Ltda. é de R$ 10 composto por 10 (dez mil) quotas no valor
unitário de R$ 1,00 real cada. Neste combinado foi considerado 50% de participação nas
demonstrações financeiras combinadas, sendo assim, capital social de R$ 5 (cinco mil reais)
composto por 5.625 (cinco mil) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada.
Em 15 de junho de 2020, ocorreu aumento de capital no montante de R$ 1.258, mediante a
emissão de 1.258 novas cotas, com a capitalização de adiantamento para futuro aumento de
capital, na mesma data ocorreu a retirada do sócio Fabiano Bocorny Correa, mediante
dissolução parcial da Companhia e devolução de haveres. Com a sua retirada, a totalidade das
3.144 cotas detidas pelo sócio retirante foram canceladas, com a consequente redução do
capital social da Companhia no valor de R$ 3.144.
Em 22 de junho de 2020, ocorreu aumento de capital no montante de R$ 17.063, utilizando
participações societárias detidas pelo sócio controlador em Empresas de controle em comum,
conforme mencionado da Nota Explicativa no 1. Ato seguinte ocorreu a transformação do tipo
social, passando a Companhia ser uma sociedade anônima de capital fechado, com a
conversão de 27.664 quotas em 27.664 ações.
Em 30 de junho de 2020, ocorreu aumento de capital no montante de R$ 10.832, com a
emissão de 10.832 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão total de aproximadamente R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação,
fixado nos termos do art. 170, §1o, I, da Lei das S.A., totalizando R$ 69.842, dos quais R$ 1,00
(um real) foi destinado à conta de capital social e R$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro), de
ágio na emissão da ações, é destinado à conta de reserva de capital, nos termos do art. 13,
§ 2o da Lei das S.A.. mediante aporte de R$ 28.983 em moeda corrente e R$ 40.860 utilizando
participações societárias detidas pelo sócio controlador em Empresas de controle em comum,
conforme mencionado da Nota Explicativa no 1.
O aumento de capital de R$ 15.318, apresentado na demonstração do Patrimônio Líquido, está
líquido das capitalizações das empresas sobre controle comum consideradas nestas demonstrações
desde 1o de janeiro de 2017, conforme descrito nas Notas Explicativas nos 1.a e 2.3.
O efeito destas capitalizações, referente as empresas PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.,
RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda., Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda., Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da
Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., foi de R$ 13.835.
Em 30 de junho de 2020, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 36.880,
dividido em 36.880 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
b)

Lucro (prejuízo) por ação
O lucro (prejuízo) por ação básico é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo) do
período atribuído aos detentores de cotas pela quantidade média ponderada de cotas
disponíveis durante o período.
O lucro (prejuízo) por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo),
atribuído aos detentores de cotas, pela quantidade média ponderada de cotas disponíveis
durante o período, mais a quantidade média ponderada de cotas que seriam emitidas no
pressuposto do exercício de efeitos diluidores (como exemplo, opções de compra de ações).
Para 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não houve efeitos diluidores.
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O quadro a seguir apresenta os dados de resultado e quantidade de cotas utilizadas no cálculo
dos lucros (prejuízos) por ação para cada um dos exercícios apresentados:
Combinado
30/06/2020

30/06/2019

Lucro/prejuízo atribuível aos acionistas controladores

1.835

2.484

Média ponderada de ações ordinárias em circulação

11.004

11.004

0,167

0,226

Lucro/prejuízo por ação expresso em reais

Em junho de 2020, houve o aumento de capital da Companhia para R$36.880, dividido em
36.880.453 cotas. Desta forma, o lucro (prejuízo) por ação no período de junho de 2019 foi
calculado de forma retrospectiva, com base na média ponderada de cotas entre 1o de janeiro de
2020 a 30 de junho de 2020, de forma a refletir o efeito das cotas/ações em circulação em 30 de
junho de 2020 – último fechamento disponível antes da aprovação para emissão das presentes
demonstrações financeiras combinadas.
c)

Adiantamento para futuro aumento de capital
Referem-se a valores aportados pelos sócios para aumento de capital, de forma
irreversível e irretratável, com valores e quantidades de conversão definidas previamente
e não sofrem nenhuma correção.
Em junho de 2020, os sócios deliberaram o aumento de capital social em 7.134 cotas, no valor
de R$ 7.134, subscritas e integralizadas através da utilização do adiantamento para futuro
aumento de capital detidos pelos sócios da Companhia.

d)

Transação de capital
Transações de capital decorrem de operação de reestruturação societária, ocorridas entre os
sócios, que não resultou em perda de controle e, portanto, reconhecidas no patrimônio líquido,
conforme requerido pelas normas contábeis.

e)

Dividendos e reserva legal
Para constituição da reserva legal, serão deduzidos do resultado do exercício, antes de qualquer
participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a
contribuição social. Após realizadas as deduções, o lucro líquido deve ser alocado da seguinte
forma: 5% (cinco por cento), para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte
por cento) do capital social da Companhia.
Após a dedução da reserva legal, o Estatuto da Companhia prevê que 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido serão distribuídos aos acionistas, a título de dividendo mínimo
obrigatório; e o saldo, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral.
O dividendo obrigatório não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração,
caso aplicável, informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação
financeira da Companhia.

f)

Destinação de resultado em empresas sob controle comum
Os valores destinados nos montantes de R$ 1.761 e R$ 837 em 2020 e 2019, respectivamente,
referem-se ao resultado do Fundo SC 401, incluído nas demonstrações de resultados
combinados, conforme nota Explicativa nº 2.3, para fins de evidenciação do resultado de
incorporação imobiliária do Grupo, tendo sido destinado para o acionista controlador em comum
no patrimônio líquido combinado uma vez que o Fundo SC 401 não teve sua estrutura de
controle alterada.
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Os valores destinados nos montantes de R$ 585 e R$ 2.646 em 2020 e 2019, respectivamente,
referem-se aos resultados das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda., RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários
Ltda., incluídos nas demonstrações de resultados combinados, conforme nota Explicativa nº 2.3,
para fins de evidenciação do resultado das operações de gestão e comercialização do Grupo,
tendo sido demonstrados no resultado do Grupo uma vez que estas operações, a partir de 30 de
junho de 2020, passaram a ser realizadas diretamente pela CFL Participações e Incorporações
Ltda.

22. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2020

30/06/2019

43.563

45.167

4.250

6.811

-

1.224

Receita de aluguéis

611

608

Prestação de serviço

92

-

(4.463)

(1.494)

Receita com venda de imóveis
Receitas personalização
Receita com vendas índices

Cancelamento de vendas
AVP

(371)

(60)

Impostos sobre vendas e serviços

(1.682)

(2.715)

Receita líquida operacional

42.000

49.541

23. Custo dos imóveis vendidos
A composição dos custos dos imóveis vendidos, classificados por natureza, está demonstrada a seguir:
Combinado

Custo dos imóveis vendidos
Custo venda índice
Custo obra personalizações
Total
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30/06/2020

30/06/2019

(21.661)

(25.802)

-

(1.357)

(170)

(32)

(21.831)

(27.191)
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24. Despesas gerais, administrativas e tributárias
Combinado
30/06/2020

30/06/2019

Água, luz, telefone

(222)

(192)

Condomínios

(438)

(899)

Brindes e ofertas
Comissões e intermediação

(6)

(5)

(967)

(1.399)

Convenções e reuniões

(1)

-

Cursos de aperfeiçoamento

(1)

(9)

(104)

(38)

Depreciação
Despesas legais
Despesas pós obra
Despesas postais
Desp. c/ contingência
Desp. c/ multas
Desp. c/ manutenção

(7)

(24)

(884)

(509)

(3)

(1)

(279)

-

77

(2.654)

(108)

(709)

Desp. c/ pessoal

(1.690)

(2.333)

Desp. c/ veículos

(12)

(15)

Despesas de viagens

(57)

(68)

Impostos e taxas diversas

(26)

(476)

Impressos e materiais de escritório
IPTU
Material p/ consumo
Plantão de vendas
Prestação serviços - PJ
Prêmios de seguros
Publicidade e propaganda
Reembolso de despesas
Vale transporte e condução
Outras despesas operacionais
Total

(17)

(20)

(477)

(295)

((30))

((28))

(195)

(291)

(2.945)

(1.947)

(5)

(22)

(138)

(377)

(5)

(1)

(74)

(102)

(360)

(516)

(8.974)

(12.930)

25. Outras receitas e despesas operacionais
A composição das outras receitas e despesas está demonstrada a seguir:
30/06/2020

30/06/2019

Outras receitas não operacionais

1.356

111

Perdas com investimentos

(684)

-

672

111

Total
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26. Receitas e despesas financeiras líquidas
A composição das despesas e receitas financeiras está demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2020

30/06/2019

73

135

Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Acréscimos contratuais

-

43

Receita atualizações

878

807

Total

951

985

Despesas financeiras
Juros pagos

(436)

(397)

Multas diversas

(30)

(190)

Despesas bancárias

(29)

(34)

(418)

(298)

AVP

(52)

(193)

Atualização INCC

(73)

(168)

(1.038)

(684)

87
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Juros sobre empréstimos

Total
Receitas (despesas) financeiras, líquidas

27. Segmentos operacionais
A administração do Grupo baseia os seus relatórios internos gerenciais para tomada de decisões nas
próprias informações consolidadas, considerando apenas um segmento operacional referente à
“Incorporação Imobiliária”, com foco no residencial de alto padrão.
Não obstante a menor participação, nos resultados dos últimos 03 exercícios, de produtos com perfil não
residencial, devido ao compartilhamento das estruturas e dos custos corporativos, gerenciais e
operacionais do Grupo, elas não são gerenciadas como segmentos independentes, sendo os resultados
do Grupo acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

28. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
O Grupo administra seu capital, para assegurar a continuação de suas atividades normais, ao
mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em
suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (empréstimos e
financiamentos detalhados na Nota Explicativa n o 14, deduzidos pelo saldo de caixa e
equivalentes de caixa na Nota Explicativa n o 4) e pelo patrimônio líquido do Grupo (que inclui
capital, reservas de lucros, reserva de capital e participações acionistas não controladores).
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b)

Categorias de instrumentos financeiros
Combinado
30/06/2020

31/12/2019

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa

33.145

2.967

Contas a receber de clientes

56.082

45.942

842

428

Partes relacionadas
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores

c)

6.550

8.135

Empréstimos e financiamentos

18.413

16.449

Partes relacionadas

24.881

21.712

Objetivos da gestão do risco financeiro
O Grupo monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses riscos
destacam-se os riscos de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O principal objetivo é manter a exposição do Grupo a esses riscos em níveis mínimos,
utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e controlando riscos
de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
O Grupo dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de empreendimentos
imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais como
interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades do Grupo são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:
•

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

•

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

•

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia
do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

•

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

•

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades do Grupo, bem como à sua localização;

•

As margens de lucro do Grupo podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

•

As oportunidades de incorporação podem diminuir;
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e)

•

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

•

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo.
O Grupo tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores devidos
e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar que será
capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel,
a sua venda em condições satisfatórias;

•

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

•

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.

Exposição a riscos cambiais
O Grupo não está diretamente exposto aos riscos cambiais por não possuírem transações em
moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
O Grupo apresenta abaixo as informações suplementares sobre seus instrumentos financeiros
que são requeridas pela Instrução CVM n o 475/08, especificamente sobre a análise de
sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil. Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar, o Grupo adotou as seguintes
premissas, definidas na Instrução CVM n o 475/08:
•

Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para o Grupo, e que é referenciado por fonte externa independente
(Cenário I). O cenário provável é a manutenção dos indicadores de exposição, considerando
a taxa mais recente até a data da publicação das demonstrações financeiras;

•

Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e

•

Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pelo Grupo e suas controladas.

Os saldos apresentados nos quadros a seguir contemplam os valores Combinados:
30/06/2020
Cenário I
Provável

Cenário II
Deterioração de
25%

Cenário III
Deterioração de
50%

Variação positiva

Risco

Empréstimos pré fixados

2.092

-

-

-

10.213

Poupança
a 0,13%

Poupança a 0,10%

Poupança a 0,07%

(99)

(74)

(50)

CDI a 0,21%

CDI a 0,16%

CDI a 0,11%

(106)

(80)

(53)

CDI a 0,21%

CDI a 0,16%

CDI a 0,11%

72

54

36

Empréstimos, financiamentos
pós fixados
Despesa financeira
Empréstimos,
Financiamentos pós fixados

6.001

Despesa financeira
Aplicações financeiras em CDI

33.607

Receita financeira
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30/06/2020
Cenário I
Provável

Cenário II
Deterioração de
25%

Cenário III
Deterioração de
50%

Variação negativa

Risco

Empréstimos pré fixados

2.092

-

-

-

10.213

Poupança a
0,13%

Poupança a 0,16%

Poupança a 0,20%

(99)

(124)

(149)

CDI a 0,21%

CDI a 0,26%

CDI a 0,32%

(106)

(133)

(159)

CDI a 0,21%

CDI a 0,26%

CDI a 0,32%

72

90

108

Empréstimos,
financiamentos pós fixados
Despesa financeira
Empréstimos,
financiamentos pós fixados

6.001

Despesa financeira
Aplicações financeiras em CDI

33.607

Receita financeira

g)

Gestão de risco de liquidez
O Grupo gerencia o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de crédito bancárias julgadas
adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e do fluxo de caixa real e da
combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

h)

Concentração de risco
O Grupo mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras em instituições
financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios objetivos para diversificação
de riscos. O saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não existe um
cliente que represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional líquida,
nem do saldo a receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros do Grupo em 30 de junho de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, que se encontram registrados pelo custo amortizado,
aproximam-se do valor justo, uma vez que a natureza e a característica das condições
contratadas se assemelham àquelas disponíveis no mercado nas datas das demonstrações
financeiras.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, bem como as aplicações financeiras, é indexado ao CDI;
portanto, os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos financeiros.
Hierarquia de valor justo
O Grupo utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos
financeiros pela técnica de avaliação:
•

Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
passivos;

•

Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços);

•

Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de
mercado (“inputs” não observáveis).

O Grupo não possuí instrumentos financeiros derivativos, e/ou transações envolvendo
derivativos embutidos, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
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29. Transações que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
O Grupo realizou as seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto,
não foram apresentadas nas demonstrações financeiras combinadas intermediárias, dos fluxos de
caixas, conforme abaixo:
Combinado
30/06/2019
Ágio na emissão das ações com transferência de participação societária
mantida pelo sócio controlador em comum (vide Nota Explicativa no 21 e no 1)

48.903

Redução de capital (vide Nota Explicativa no 21 e no 1)

3.134

Cessão de cotas em investida (vide Nota Explicativa no 1)

18.867

Imóveis a comercializar - investidas adquiridas (vide Nota Explicativa no 1)

69.211

Contas a receber - investidas adquiridas (vide Nota Explicativa no 1)

10.780

Adiantamentos de clientes - investidas adquiridas (vide Nota Explicativa no 1)

4.046

Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de capital (vide Nota Explicativa n o 21)

7.134

Total

162.075

30. Compromissos
O Grupo assinou instrumentos particulares para a aquisição de terrenos com promessa de permutas por
unidades imobiliárias. Estes contratos possuem condições suspensivas relacionadas às aprovações e
regularizações que não estão sob o controle do Grupo e que precisam ser superadas para a
concretização da transação.

31. Seguros
O Grupo mantém seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos sobre ativos e/ou
responsabilidades.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho de 2021 e junho
de 2023.
As coberturas de seguros são as seguintes:
Modalidade
Riscos de engenharia (a)

30/06/2020

31/12/2019

91.975

140.907

(a) Risco de engenharia – obras civis em construção – apólice “allrisks”, que oferece garantia contra
todos os riscos envolvidos na construção de um empreendimento, tais como incêndio, roubo e danos
de execução, entre outros. Esse tipo de apólice permite coberturas adicionais conforme riscos
inerentes à obra, entre os quais se destacam responsabilidade civil geral e cruzada, despesas
extraordinárias, tumultos, responsabilidade civil do empregador e danos morais; as coberturas
incluem: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no canteiro de obras, tais como danos da
natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios, alagamentos, terremotos entre outros,
danos inerentes à construção, emprego de materiais defeituosos ou inadequados, falhas na
construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos causados por erros de
projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos greves etc.
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32. Outras informações operacionais realizadas entre partes relacionadas da
Companhia (“CFL”)
Os cotistas controladores da Companhia constituíram, em 25 de outubro de 2010, um fundo de
investimento imobiliário denominado Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (“Fundo”), sob a forma de
condomínio fechado, tendo iniciado suas operações em 1 o de maio de 2012.
O objetivo dos cotistas controladores da Companhia, com a constituição do citado Fundo, foi de
promover a construção (para posterior exploração) de um centro comercial localizado na Rodovia
SC 401, em Florianópolis, Santa Catarina, constituído de unidades comerciais e área para lojas e vagas
de estacionamento destinados à venda, bem como para locação e arrendamento (sem prejuízo da
aquisição e/ou desenvolvimento de outros empreendimentos imobiliários).
O empreendimento foi concluído durante o primeiro semestre de 2018 e é composto por três torres
comerciais constituídas por conjuntos de escritórios e lojas. Os conjuntos de escritórios foram objeto de
comercialização objetivando o custeio da construção e lojas foram mantidas na composição do
patrimônio imobiliário do Fundo com o objetivo de renda por meio de locação.
Em linhas gerais, o empreendimento concluído possui as seguintes características e volumes totais de
construção:
•

Área total:108.305 m2;

•

Área total dos conjuntos para escritório: 51.840 m2;

•

Área total das lojas: 24.138 m2;

•

Área total das vagas de estacionamento: 32.327 m2;

•

Quantidade de conjuntos para escritório: 569;

•

Quantidade de lojas: 33;

•

Quantidade de vagas no estacionamento: 1.129.

A Companhia conduziu as atividades de construção e comercialização desses empreendimentos.
Com relação às atividades de comercialização, a Companhia recebeu comissões nos montantes de
R$ 307 e R$ 90 em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, respectivamente. Em relação aos
serviços de administração das obras, a Companhia recebeu os montantes de R$ 1.701, R$ 1.076 em
31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, respectivamente. Levando-se em consideração critérios
estabelecidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”) aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo as
quais os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o
entendimento da Administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha
com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico
NBC TG 47 (IFRS 15).
Dessa forma, levando-se em consideração o critério de reconhecimento de receita de incorporação
imobiliária descrito anteriormente para os imóveis incorporados e vendidos ou permutados através do
Fundo, a receita líquida em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020 seria de R$ 5.562 e
R$ 6.282, respectivamente (e o custo dos imóveis vendidos de R$ 3.189 e R$ 2.933, respectivamente).
Para fins de informação, as receitas de vendas e custo dos imóveis vendidos ou permutados do
empreendimento SC 401 citados anteriormente consideram as seguintes características e volumes totais
de construção:
•

Área total de conjuntos para escritório: 2.264 m2;

•

Quantidade de conjuntos para escritório: 30.
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Adicionalmente aos imóveis vendidos citados anteriormente, os cotistas do Grupo CFL decidiram pela
manutenção, como propriedade para investimento (visando geração de renda aos cotistas do Fundo) de
determinados imóveis (conjuntos de escritórios, lojas e vagas de estacionamento), considerando as
seguintes características e volumes totais de construção (cuja gestão e comercialização eram realizadas
por empresas relacionadas do Grupo CFL, atividades que foram assumidas pelo Grupo a partir de 30 de
junho de 2020):
•

Área total: 51.149 m2;

•

Área total de lojas: 18.822 m2;

•

Quantidade de lojas: 33;

•

Quantidade de vagas no estacionamento: 1.129.

Dessa forma, levando-se em consideração o critério de registro contábil de propriedades para
investimentos ao valor justo previsto na NBC TG 28 (de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e normas internacionais de relatório financeiro), cujas avaliações foram realizadas por empresa
especializada e independente, com experiência na região e no tipo de propriedade em questão, os
valores justos dos empreendimentos mantidos pelos cotistas do Fundo como propriedade para
investimento em 31 de dezembro de 2017, data em que as unidades foram destinadas à propriedade
para investimento ao seu valor justo, seria de R$ 161.050 e o custo dos imóveis construídos de
R$ 134.703.
*
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Relatório da Administração

A administração da Companhia vem por meio deste apresentar os resultados consolidados anuais da
Empresa e suas controladas referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Em 2019, observamos uma retomada no setor imobiliário em nossa região de atuação, com forte demanda
pelos produtos CFL. No período, obtivemos, de forma consolidada, R$ 39,7 milhões em vendas
contratadas líquidas de distratos, contra R$38,1 milhões em 2018, mesmo não tendo lançado em 2019.
Importante destacar que, no comparativo com R$ 114,35 milhões em 2017, foram realizados lançamentos
naquele período.
No exercício de 2019, conseguimos reduzir nossas despesas operacionais em 22,7% contra 2018,
adequando nossa estrutura à operação daquele momento. Com isso, a Companhia foi capaz de encerrar
o período com dívida líquida inferior a 11% do seu Patrimônio Líquido.
Desta forma, com baixo endividamento e uma estrutura menos onerosa, entendemos ser capazes de
selecionar as oportunidades rentáveis para nosso negócio.
Entendemos que nosso mercado de atuação passa por um novo momento de demanda. Com isso, a
Companhia se prepara para um novo ciclo de lançamentos, através de um plano de negócios consistente
com nosso histórico, focado sempre no retorno sobre o capital investido e em obter margens saudáveis
para fins de incorporação imobiliária.
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Iguaçu, 418 - Sala 1404
Petrópolis, Porto Alegre (RS) Brasil
T +55 51 3500-8473

Aos Quotistas e Administradores da
CFL Participações e Incorporações Ltda.
(Atualmente denominada CFL INC PAR S.A.)
Porto Alegre – RS

Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CFL Participações e
Incorporações Ltda. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CFL
Participações e Incorporações Ltda. em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o desempenho individual
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
os exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards – IFRS”),
emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”, aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
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Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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

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

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

2. Mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 13 – Propriedades para investimento, a Companhia e suas
controladas possuem saldos de propriedades para investimento mensuradas ao valor justo apurado por
especialistas independentes contratados pela administração. Como todo processo de avaliação, requer
julgamento crítico, com impacto significativo nas demonstrações financeiras, pois utiliza e é baseado em
premissas e métodos no processo de avaliação do valor justo. As incertezas inerentes à determinação da
estimativa podem resultar em efeitos relevantes no valor justo, impactando as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à relevância
dos montantes envolvidos em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto e aos potenciais riscos ao resultado do exercício em virtude das incertezas inerentes à
determinação da estimativa de valor justo, considerando-se a utilização de informações de mercado e
grau de julgamento exercido pela administração.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) revisão, avaliação e desafio das
premissas utilizadas pela administração e seu especialista na determinação do valor justo; (b) análise da
qualificação, independência e objetividade do especialista independente contratado pela administração
para a elaboração dos laudos de avaliação a valor justo; (c) envolvimento de especialistas de nossa área
de finanças corporativas para análise, recálculo e desafio das premissas e métodos utilizados e avaliação
da razoabilidade e consistência com os dados e premissas utilizados; e (d) análise da exatidão dos
cálculos aritméticos e matemáticos.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que as premissas e estimativas utilizadas pela
Companhia e controladas para mensuração do valor justo das propriedades para investimento e
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se estas demonstrações estão conciliadas
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 –
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa
Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais, individual e consolidado ,referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016 (saldos iniciais de 1o de janeiro de 2017), apresentados para fins de
comparação, não foram auditados por nós nem por outro auditor independente.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
Porto Alegre, 21 de agosto de 2020
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338
-

9
10
8

Impostos a recuperar

Partes relacionadas

Lucros a receber

Despesas do exercício seguinte

Outros créditos

-

5
18
9
10
8

Depósitos judiciais

Partes relacionadas

Lucros a receber

Outros créditos

27

13
-

Propriedade para investimento

59.324

Total do ativo

70.999

59.059

32

3.151

1.117

50.923

-

50

3.535

181

-

-

70

11.940

-

-

1.785

-

2

10.110

-

43
-

3

78.090

67.977

38

3.076

5.298

56.740

-

-

2.610

215

-

-

-

10.113

-

-

-

-

-

10.110

31/12/2017

Controladora
31/12/2018

74.098

67.591

46

3.190

6.132

58.109

-

-

-

114

-

-

-

6.507

-

-

-

6.376

3

-

-

128

01/01/2017

177.862

62.078

27

20.462

-

1.586

26.361

363

-

44

59

11.195

1.981

115.784

59

39

-

-

297

89.438

23.159

2.792

31/12/2019

1.453

199.554

60.424

32

21.226

-

1.571

20.332

286

-

182

88

10.709

5.998

139.130

1.473

-

-

-

187

108.240

27.777

287.876

74.907

38

20.710

-

1.436

20.154

211

-

215

72

24.594

7.477

212.969

1.357

-

-

745

311

141.201

67.826

1.529

31/12/2017

Consolidado
31/12/2018

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

54.940

1.967

Total do ativo não circulante

Imobilizado

3.121

12

Adiantamento futuro aumento de capital

44.385

7
11

Adiantamentos devolução quota capital

Investimentos

240

3.388

45

-

4.b

Aplicações financeiras

1.767

4.384

-

-

5

4.208

Contas a receber

Ativo não circulante

Total do ativo circulante

78

6

Imóveis a comercializar

-

5

93

4

Contas a receber

31/12/2019

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo circulante

Notas

ATIVO

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017

CFL Participações e Incorporações Ltda.

307.944

72.926

46

21.067

-

1.304

13.156

249

-

114

82

22.559

14.349

235.018

2.471

-

-

8.046

259

141.725

77.745

4.772

01/01/2017
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17
9
19
-

Adiantamentos de clientes

Partes relacionadas

Lucros a distribuir

Outras obrigações

51

25.484

70.999

42.376

-

78.090

45.307

-

45.307

34.212

224

-

10.871

22.909

-

600

22

-

426

16.568

5.293

9.874

-

-

8.942

-

-

13

773

146

-

-

13

-

17

74.098

53.076

-

53.076

42.205

-

900

9.971

13.538

8

650

10

-

-

6.825

6.045

7.484

-

-

7.454

01/01/2017

177.862

110.309

75.320

34.989

16.760

224

7.134

10.871

31.412

12

564

2.154

4.341

-

10.066

709

13.566

36.141

-

28

11.646

12.468

14

2.031

2.883

7.071

31/12/2019

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

59.324

Total do passivo e do patrim ônio líquido

-

42.376

16.760
34.989

224

5.797

10.871

13.138

-

588

42

-

525

9.943

2.040

15.485

-

-

12.125

-

-

11

3.298

31/12/2017

Controladora
31/12/2018

224

7.134

10.871

16.887

14

564

271

-

761

9.061

6.216

7.448

-

-

34.989

22

4.482

Total do patrim ônio líquido

Participação de acionistas não controladores

Patrim ônio líquido atribuível aos acionistas controladores

Reserva de lucros

Transação de capital

Adiantamento para futuro aumento de capital

Capital social

Patrim ônio líquido

Total do passivo não circulante

-

Outras obrigações

12

Adiantamento para futuro aumento de capital
18

11

Provisão para perda de investimento

20

9

Partes relacionadas

Provisão para contigências

16

Obrigações fiscais

Credores investimentos

15

Empréstimos e financiamentos

Passivo não circulante

Total do passivo circulante

-

-

20

16

Obrigações fiscais

Obrigações sociais e trabalhistas

63
2.883

14
15

Fornecedores

31/12/2019

Empréstimos e financiamentos

Passivo circulante

Notas

PASSIVO

(Em milhares de reais)

199.554

118.875

76.499

42.376

25.484

224

5.797

10.871

34.843

28

588

4.190

4.507

-

22.813

677

2.040

45.836

20

7.515

5.173

6.148

4

2.644

9.897

14.435

287.876

136.056

90.749

45.307

34.212

224

-

10.871

84.134

14

600

3.625

26.655

-

31.881

1.138

20.221

67.686

-

19.040

10.992

22.250

77

4.232

3.222

7.873

31/12/2017

Consolidado
31/12/2018

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017

CFL Participações e Incorporações Ltda.

307.944

161.890

108.814

53.076

42.205

900

9.971

63.399

159

650

2.189

24.317

-

8.812

3.900

23.372

82.655

1.130

-

9.008

33.602

137

804

28.429

9.545

01/01/2017
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Custo imóveis vendidos

27

Resultado de equivalência patrimonial

Outras receitas (despesas) operacionais

(0,19)

0,36

3.938

-

-

3.938

(18)

3.956

(1.502)

7

5.451

283

5.021

-

(53)

200

-

200

31/12/2017

(2.071)

672

(2.743)

(2.071)

125

(950)

(1.246)

(2.633)

1.931

(544)

(626)

-

(1.113)

(6.679)

7.874

(29.842)

37.716

31/12/2019

12

2.099

(2.087)

12

883

(2.361)

1.490

(3.154)

4.895

(251)

1.154

-

(540)

(11.505)

10.640

(25.363)

36.003

31/12/2018

Consolidado

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R$

(0,25)

(2.087)

(2.743)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

-

-

-

(2.087)

Participação dos acionistas não controladores

(2.743)

(21)

(2.066)

(1.511)

19

(574)

709

(1.341)

(10)

(137)

205

-

205

31/12/2018

Controladora

Participação dos acionistas controladores

Lucro líquido (prejuízo) atribuível a:

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

Imposto de renda e contribuição social - diferido

Imposto de renda e contribuição social - corrente

(19)

(2.724)

Lucro antes do IR e CSLL

Im posto de renda e contribuição social

(737)

6

(1.993)

99

(1.878)

(38)

(395)

219

-

219

31/12/2019

Despesas financeiras

Receitas financeiras

Resultado financeiro líquido
28

11

Despesas tributárias

Lucro operacional líquido antes das receitas e
despesas financeiras

26
26

Despesas gerais e administrativas

Despesas (receitas) operacionais

Lucro bruto

24
25

Receita operacional líquida

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

CFL Participações e Incorporações Ltda.

20.984

17.046

3.938

20.984

110

(1.498)

22.372

(7.888)

3.865

26.395

40

-

(862)

(12.284)

39.501

(70.071)

109.572

31/12/2017
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(2.743)

-

(2.743)

(2.087)

-

(2.087)

2018

2017

3.938

-

3.938

(2.071)

-

(2.071)

2019

2018

12

-

12

Consolidado

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

Resultado abrangente do exercício

Outros resultados abrangentes

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

2019

Controladora

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

CFL Participações e Incorporações Ltda.

13

20.984

-

20.984

2017
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-

Transferência para reserva de lucros

-

22
-

Lucros distribuídos

Adiantamento para futuro aumento de capital

Prejuízo do exercício

Absorção de prejuízos

Saldos em 31 de dezem bro de 2019

-

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezem bro de 2018

-

Absorção de prejuízos

224

-

-

-

-

-

224

-

-

-

-

-

-

224

-

224

-

-

-

-

7.134

-

-

1.337

-

-

5.797

-

-

5.797

-

-

-

-

-

-

-

-

(900)

900

Adiantam ento para
futuro aum ento de
capital

16.760

(2.743)

-

-

(5.981)

-

25.484

(2.087)

-

-

-

(6.641)

-

34.212

3.938

-

-

(11.931)

-

42.205

Reserva
de lucros

-

-

-

-

2.743

(2.743)

-

-

-

-

2.087

(2.087)

-

-

-

-

-

(3.938)

-

3.938

Lucros
acum ulados

34.989

-

(2.743)

1.337

(5.981)

-

42.376

-

(2.087)

5.797

-

(6.641)

-

45.307

-

224

3.938

(11.931)

-

53.076

Patrim ônio líquido
atribuível aos
acionistas
controladores

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.

10.871

-

-

-

-

-

10.871

-

-

-

Prejuízo do exercício

-

22

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

Lucros distribuídos

10.871

-

-

-

-

900

9.971

Capital social

Alienação de investida

-

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezem bro de 2017

-

Transação de capital na aquisição de quotas

-

Lucros distribuídos

Lucro líquido do exercício

22

Aumento de capital

Saldos em 1º de janeiro de 2017

Notas

Transações de
capital

(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

CFL Participações e Incorporações Ltda.

75.320

-

672

-

(4.076)

2.225

76.499

-

14

110.309

-

(2.071)

1.337

(10.057)

2.225

118.875

-

12

5.797
2.099

(4.970)
-

(20.660)

2.640

136.056

-

224

20.984

(51.901)

4.859

161.890

Total do
patrim ônio
líquido

(4.970)

(14.019)

2.640

90.749

-

-

17.046

(39.970)

4.859

108.814

Participação de
acionistas não
controladores
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CFL Participações e Incorporações Ltda.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Controladora
2019

Consolidada

2018

2017

2019

2018

2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CSLL

(2.743)

(2.087)

3.938

(2.071)

12

20.984

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes
de atividade operacional:
Depreciações
Provisões para contingências
Provisão para perda de investimento
Equivalência patrimonial
PCLD

5

7

7

5

7

7

229

20

12

229

565

1.436

-

-

-

-

391

237

98

426

1.878

1.341

(5.021)

-

APV clientes
Ajuste a valor justo
Juros incorridos

-

-

-

-

-

-

67

30

(75)

114

765

(516)

357

824

802

1.218

2.270

2.268

6.973

Custo de alienação de investimento

259

259

Redução (aum ento) nos ativos operacionais
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Despesas do exercício seguinte

-

-

-

4.065

53.934

5.902

-

(10.110)

18.802

32.961

7.493
524

(3)

(2)

3

(110)

124

(52)

-

-

-

29

(16)

10

1.256

467

(875)

1.384

(592)

1.013

-

-

-

(39)

-

-

(1.672)

Aum ento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores

12

(95)

129

(7.364)

6.562

Obrigações fiscais

9

(2)

-

(581)

(2.049)

666

Obrigações sociais e trabalhistas

-

-

-

10

(73)

(60)

Adiantamentos de clientes

-

-

-

6.320

(16.102)

(11.352)

-

-

-

(2.265)

-

-

14

-

(8)

(36)

34

(1.275)

7.650

733

(10.167)

21.480

77.378

25.443

Provisão garantia pós obra
Provisões de contingência
Outras obrigações
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais

Fluxos de caixa de atividades de investim entos
Credores investimentos
Aplicação financeira

(25)

(12)

(50)

(24)

(12)

(50)

(1.697)

(70)

-

4.017

1.479

6.872

(4.432)

Alienação de investimento
Aumento de capital em investidas

(20)

(1.169)

Propridade para investimento

-

-

-

(1)

-

-

Imobilizado

-

-

1

5

6

8

1.337

5.797

(405)

4.546

(4.481)

3.997

1.473

6.830

Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de investim entos
Fluxos de caixa das atividades de financiam entos
Aumento de capital

-

Transações de capital

-

2.225

2.640

4.859

-

-

224

-

-

224

(5.981)

(6.641)

(11.931)

(16.207)

(31.358)

(32.861)

Lucros recebidos

5.166

2.158

9.087

-

-

-

Lucros a distribuir

-

-

(6.998)

Lucros distribuídos

Adiantamentos devolução quota capital

-

-

-

(6.029)

(178)

(850)

4.181

834

(67)

-

-

-

-

-

(166)

(22.148)

2.338

Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para futuro aumento de capital - Ativo
Adiantamento para futuro aumento de capital - Passivo
Partes relacionadas - Ativo

58

34

6.275

138

778

(8.525)

(3.442)

11.231

(6.274)

(14.887)

25.053

8.887

0

501

16.236

0

26.858

Emprestimos - Pagamentos

(5.293)

(727)

(480)

(13.038)

(12.972)

(58.543)

Emprestimos - Juros pagos

(657)

(802)

(1.218)

(956)

(802)

(3.646)

(7.195)

(5.239)

14.523

(24.138)

(78.927)

(35.516)

40

(125)

1.339

(76)

(3.243)

Partes relacionadas - Passivo
Emprestimos - Adições

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiam entos

Aum ento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

50

7.200

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício

43

3

128

1.453

1.529

4.772

No final do exercício

93

43

3

2.792

1.453

1.529

50

40

(125)

1.339

(76)

(3.243)

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CFL Participações e Incorporações Ltda.
Demonstrações dos valores adicionados para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
Receita de imóveis vendidos
(-) Deduções de vendas

227
(8)
219

213
(8)
205

206

39.729

38.112

(2.013)

(2.109)

200

37.716

36.003

109.572

(6)

114.358
(4.786)

Insum os adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos
Serviços de terceiros
Outras despesas operacionais

Valor adionado bruto

-

-

(29.842)

(25.363)

(70.071)

(135)

-

(76)

(32)

(1.526)

(419)

(893)

99

709

283

(626)

1.154

40

(36)

633

251

(31.994)

(24.628)

(70.924)

183

838

451

5.722

11.375

38.648

Retenções
Depreciações e amortizações
Valor líquido produzido pela entidade

(5)

(7)

(7)

(5)

(7)

(7)

178

831

444

5.717

11.368

38.641

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

(1.878)
6

Valor adicionado total a distribuir

(1.341)
19

5.021

-

-

-

7

1.931

4.895

3.865

(1.872)

(1.322)

5.028

1.931

4.895

3.865

(1.694)

(491)

5.472

7.648

16.263

42.506

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos (exceto INSS)
Impostos, taxas e contribuições (inclusive INSS)
Juros e encargos financeiros
Prejuízo retido do exercício

255

54

14

5.148

11.079

11.384

57

31

18

1.938

2.018

2.250

737

1.511

1.502

2.633

3.154

7.888

(2.743)

(2.087)

3.938

(2.071)

12

20.984

(1.694)

(491)

5.472

7.648

16.263

42.506

As notas explicativas da adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018
e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A CFL Participações e Incorporações Ltda. (“Companhia” ou “controladora”), atualmente denominada
CFL INC PAR S.A., possui sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2825/1008, na cidade de Porto
Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, cujas atividades foram iniciadas em junho de 2006.
A Companhia, por meio de suas controladas, as quais estão relacionadas com suas respectivas
participações na Nota Explicativa no 11, mantém preponderantemente caracterizadas as seguintes
operações em seu objeto social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação imobiliária ou
construção de imóveis destinados à venda; e (c) participação em outras sociedades empresárias ou não
empresárias, na qualidade de sócia, cotista ou acionista.
A administração da Companhia apresenta, através destas demonstrações financeiras, seus resultados
anuais e de suas controladas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Em 2019, observamos uma retomada no setor imobiliário na região Sul, com forte demanda pelos
produtos CFL.
Tendo em vista essa demanda e em linha com o plano de negócios para os próximos anos, a Companhia
possui projetos em desenvolvimento e em fase avançada de aprovação, que serão lançados e tem
potencial para entregar resultados em linha com o histórico da Companhia, com elevado retorno sobre o
capital investido. Mantendo o foco neste modelo, a Companhia segue seu planejamento com vistas a
iniciar um novo ciclo de crescimento.
a)

Impactos do COVID-19 - (conforme requerido pelos Ofícios-

Circulares/CVM/SNC/SEP/no. 02/2020 e 03/2020)

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

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável
(“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, a existência de impairment em seus terrenos para
futura incorporação, uma vez que todos os ativos constantes no acervo do landbank
possuem alto grau atratividade, distinção comercial e valor agregado, propiciando
consequentemente a manutenção das previsões de margem e rentabilidade nos
respectivos estudos de viabilidade.

b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distrato
Em relação às unidades vendidas, em fase de obra, a Companhia não apresentou um
volume representativo de distratos com clientes ou deterioração da qualidade de sua
carteira de recebíveis.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedentes e constatou a ausência de
inadimplência a partir do mês de março de 2020, tendo havido somente uma baixíssima
incidência de clientes na busca de dilação de prazo de pagamento de parcelas com
vencimentos nos primeiros meses da decretação da pandemia, tendo em vista à perda
temporária de liquidez e, logo voltou à normalidade, não persistindo mais essa situação.
Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas,
e decidiu adotar de redução e/ou suspensa de carga horária para os profissionais da área
Administrativa, para as obras não foram adotados os efeitos das medidas provisórias, a
carga horária somente foi reduzida em atendimento as normas estabelecidas pelas
respectivas autoridades municipais.

c.

Extensão das causas e efeitos do Covid-19
Ainda é incerto prever a extensão dos danos causados e a serem eventualmente incorridos
em decorrência das paralizações determinadas pelos governos estaduais e municipais nos
canteiros de obras na cidade de Porto Alegre- RS e na cidade de Florianópolis. Em Porto
Alegre, as obras foram paralisadas inicialmente no período de 20 de março de 2020 a 22
de abril 2020. A partir de então as obras foram liberadas, mas com restrições de horário e
limitações de operários. A partir de 26 de junho de 2020 as obras em Porto Alegre, da
empresa Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., foram novamente paralisadas por
decreto, persistindo a indefinição de liberação até o presente momento. Na cidade de
Florianópolis as obras foram paralisadas tão somente no período de 17 a 30 de março de
2020.

d.

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, a Companhia não
efetuou nenhuma alteração no orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, mantendo
íntegras as datas já previstas de lançamentos dos empreendimentos, uma vez que, com
base nos impactos havidos até a aprovação das presentes demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, percebeu que os mesmos não são representativos no curto e
médio prazos, até porque considera-se que o valor dos ativos imobiliários mantém-se
íntegros independentemente do fator temporal
Além disso, a Companhia tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos
que englobam vários cenários visando à manutenção do caixa em patamares saudáveis.
Com base nessas projeções, não se constatou pressões no caixa para os próximos 12
meses.
A Companhia acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os
ajustes necessários nas informações financeiras intermediárias ou demonstrações
financeiras anuais individuais e consolidadas quando forem constatados e de substancial
importância.
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A Companhia está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para
garantir a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo
garantir a saúde de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras e
escritórios e, consequentemente da integralidade da sua estrutura operacional. O plano de
ação da Companhia visa contribuir para a diminuição da curva de crescimento do
COVID-19 no Brasil, com o objetivo de evitar o colapso no sistema de saúde e poder dar
atendimento eficaz nos casos mais graves. A sensibilidade da Companhia nas medidas
implementadas ajudou sobretudo a preservação do fluxo de caixa, bem como dos contratos
com seus clientes e fornecedores.
Entre outras iniciativas tomadas pela Companhia, podemos destacar:
•

•

Nas obras:


Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;



Aferição de temperatura;



Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;



Redução em 50% nos refeitórios;



Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:


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

2. Apresentação das demonstrações e as principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (para a controladora) e de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards – IFRS”) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária
no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (para a controladora e consolidado).
Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o
entendimento da Administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha
com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47
(IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
Em 21 de agosto de 2020, a Administração da Companhia autorizou a emissão das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e autorizou sua divulgação.

2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas pela Administração da
Companhia considerando o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e estão
apresentadas ao custo histórico como base de valor, exceto as propriedades para investimento e
instrumentos financeiros mensuradas pelo valor justo.
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2.3. Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e de suas controladas.
Todas as transações, saldos, lucros não realizados, receitas e despesas entre as controladas e a
Companhia são eliminadas integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo destacada
a participação dos acionistas não controladores.
a)

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

b)

Investidas com influência significativa
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência
patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo. Após o
reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras consolidadas incluem a participação da
Companhia no lucro ou prejuízo do exercício até a data em que a influência significativa deixa
de existir.
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2019

3.999.600

99,99%
20,00%
15,56%
20,00%
90,00%
50,00%
10,00%
15,00%
20,00%
5,00%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

SCP Marechal Andrea

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

P Chaves Barcelos Incorp. Imob. Ltda.

Personalité Bela Vista Ltda.

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

Square Garden SCP

25,00%

5.539.646

CG 700 Incorp., Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda. 99,90%

Coligada

7.350.000

50,00%

CG 258 Incorp. Imobiliária Ltda.

1.303.250

165.000

3.701.420

1.418.694

420.000

5.000

9.000

822.100

929.669

1.586.028

6.647.000

31,73%

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

1.096.000

-

-

20,00%

-

90.000

626.182

Cotas

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

-

Bela Vista Incorp. Imobiliária Ltda.

90,00%

Bastian & Mundstock Part. Imob. Ltda.

99,90%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Participação

AGC2 Participações Ltda.

Controladas

Participações avaliadas pelo método
da equivalência patrimonial

25,00%

5,00%

20,00%

15,00%

10,00%

-

90,00%

20,00%

24,77%

20,00%

99,99%

99,90%

50,00%

31,73%

20,00%

-

99,90%

90,00%

-

Participação

2018

1.303.250

165.000

3.701.420

1.418.694

420.000

-

9.000

822.100

929.669

1.586.028

3.999.600

6.165.828

7.350.000

6.647.000

1.096.000

-

2.897.100

90.000

-

Cotas

25,00%

5,00%

20,00%

15,00%

10,00%

-

90,00%

20,00%

33,10%

20,00%

99,99%

99,90%

50,00%

29,83%

20,00%

30,00%

99,90%

90,00%

-

Participação

2017

-

1.303.250

165.000

3.701.420

1.418.694

420.000

-

9.000

442.100

842.735

1.586.028

3.999.600

6.165.828

7.350.000

6.080.000

1.096.000

2.130.000

2.897.100

90.000

Cotas

25,00%

5,00%

20,00%

15,00%

10,00%

-

-

20,00%

26,27%

20,00%

99,99%

99,90%

50,00%

20,00%

20,00%

30,00%

99,90%

90,00%

-

Participação

2016

-
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1.303.250

165.000

3.701.420

1.418.694

420.000

-

-

166.000

348.172

1.586.028

3.999.600

6.165.828

5.000.000

2.550.000

1.096.000

930.000

2.897.100

90.000

Cotas

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as participações em controladas e coligadas com influência significativa são reconhecidas pelo
método de equivalência patrimonial, conforme entidades listadas a seguir:
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Investidas da Companhia
•

AGC2 Participações Ltda.: a sociedade tem por objeto social as atividades de: a)
administração de imóveis próprios; b) aluguel de imóveis próprios, residenciais e nãoresidenciais; c) compra e venda de imóveis próprios; e d) participação em outras
sociedades. A partir de julho de 2020 esta sociedade não faz mais parte do Grupo (vide
Nota Explicativa nº 34 – Eventos Subsequentes).

•

Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Bastian & Mundstock Participações Imobiliárias Ltda.: a sociedade tem por objeto social
as atividades de: a) participação societária em outras empresas, exceto nas de
responsabilidade solidária; e b) compra, venda e administração de imóveis próprios.
Encerrou suas operações em 22 de novembro de 2019;

•

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Rua Comendador
Rheingantz, esquina Avenida Carlos Trein Filho, na cidade de Porto Alegre/RS,
denominado residencial “VOGA BELA VISTA”, obra em construção, com previsão de
conclusão em dezembro de 2020;

•

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial e comercial no
Bairro Exposição, sito em Caxias do Sul/RS, obra concluída em 2017;

•

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação comercial situado à Avenida Carlos
Gomes, 258, na cidade de Porto Alegre/RS, constituídos pelas unidades autônomas do
empreendimento comercial “CAPITAL TOWER”, obra concluída em 2018. A partir de junho
de 2020 esta sociedade não faz mais parte do Grupo (vide Nota Explicativa nº 34 – Eventos
Subsequentes).

•

CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios Ltda.:
incorporação comercial denominado “Platinum Tower”, em Porto Alegre/RS, obra concluída
em 2013. A partir de junho de 2020 esta sociedade não faz mais parte do Grupo (vide Nota
Explicativa nº 34 – Eventos Subsequentes).

•

JAY Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial no Loteamento Praia de
Jurerê III, na cidade de Florianópolis, SC, obra concluída em 2013;

•

LPI Incorporação e Participação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial localizado na
Rua Portugal no 680 e pela Rua Iracema no 170, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída
em 2015;

•

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial do Loteamento Praia
de Jurerê, sito em Jurerê, distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis, SC,
constituídos pelas unidades autônomas do empreendimento residencial “VITRA”, obra em
construção, com previsão de conclusão em outubro de 2020;

•

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: incorporação residencial e
comercial com sito em Porto Alegre/RS. Previsão de lançamento em 2021;

•

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: incorporação residencial
localizado na Rua Pedro Chaves Barcelos em sito em Porto Alegre/RS. Previsão de
lançamento em 2021;

•

Personalite Bela Vista Participações e Incorporações Ltda.: incorporação residencial
denominado “Personalite Bela Vista”, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2012;

•

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Soledade e na Avenida Lajeado, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2015;
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•

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Ferdinand Kisslinger, 300 e 380 sitos em Porto Alegre/RS, obra concluída em
2017;

• The Place Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial na zona urbana da

Cidade de Porto Alegre/RS, denominado “Residencial The Place”, obra concluída em 2013.

•

Square Garden SCP: futura incorporação residencial na zona urbana da Cidade de
Florianópolis/SC.

2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da controladora.
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera.
Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas controladas, a Administração considerou qual a
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.

2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.,
envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo
exercício financeiro são discutidos a seguir:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: a Companhia
mensura a provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em
premissas que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações
correntes e suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições
econômicas locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências,
a respectiva provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para
considerar eventuais alterações nas circunstâncias e históricos; Dessa forma, as perdas
esperadas com créditos de clientes são constituídas, quando necessárias, sendo que, para os
saldos de contas a receber de clientes oriundos da venda de unidades imobiliárias concluídas
e/ou não concluídas, a Companhia constituí provisão para perda esperada dos créditos para os
quais não exista a garantia real de retomada dos imóveis em seu favor. Relativamente aos
distratos, a Companhia constitui provisão baseada pontualmente na análise de cada contrato,
contemplando o perfil e o histórico de pagamentos até então efetuados pelo promitente
comprador, levando em conta também e, especialmente, à questão relativa ao saldo a receber
correspondente ao preço do respectivo contrato. Cabe destacar que a Companhia ao longo de
sua trajetória tem empregado política de venda extraordinariamente assertiva tendo em vista,
principalmente, pela forma rígida e criteriosa na análise de crédito previamente elaborada para
fins de aprovação de venda e, além disso, é extremamente exigente quanto às condições de
pagamento estabelecidas no contrato, tanto que, até a entrega das chaves o promitente
comprador solva pelo menos 60% do respectivo preço;

f)

Impostos: a Companhia e suas controladas poderão eventualmente ser fiscalizadas por
diferentes autoridades, incluindo fiscais de tributos do trabalho, da previdência e do meio
ambiente, não sendo crível saber de antemão da possibilidade de haver autuação. No entanto,
na hipótese de eventualmente haver alguma autuação, a Companhia bem como no caso de
controladas, se reserva no direito de implementar todas as medidas cabíveis para a defesa de
seus interesses, tanto nas esferas administrativas como nas esferas judiciais e, jamais medindo
esforços para o alcance dos seus objetivos;

g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: a Companhia e suas controladas avaliam eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“Impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar” e “Imobilizado”.

h)

Mensuração do valor justo de propriedades para investimento: uma empresa de avaliação,
externa e independente, tendo apropriada qualificação profissional reconhecida e experiência
recente na região e no tipo de propriedade que está sendo avaliada, avalia a carteira de
propriedade para investimento da Companhia anualmente. Os valores justos são baseados nos
valores de mercado, e o valor estimado pelo qual uma propriedade poderia ser trocada na data
da avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições
normais de mercado, conforme as definições estabelecidas no IFRS 13 (CPC 46) para
avaliações de nível 3.
Metodologias para mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Para a mensuração do valor justo das propriedades, a empresa de avaliação considerou a
metodologia abaixo:
Comparativos diretos de dados de mercado
Por este método, o valor de mercado aplicável a um imóvel é definido com base em evidências
de mercado comparáveis, ou seja, imóveis semelhantes em oferta ou transacionados
recentemente. Estas evidências de mercado foram homogeneizadas através de ponderação de
fatores, de forma a subsidiar a definição de uma faixa de valor.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
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Na avaliação da Administração, para a data do balanço não existem situações passíveis de
adoção de julgamentos e estimativas significativas.

3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a.

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

b.

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

c. Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
na data da negociação, quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do
instrumento.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer
participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é
reconhecida como um ativo ou passivo separado.
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada
(por pagamento ou contratualmente), cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
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(i) Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas não possuíam
transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando em consideração os procedimentos descritos
na Nota Explicativa no 5.

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

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

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

3.7. Provisão para contingências
A provisão para contingências é reconhecida quando a Companhia e suas controladas têm uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja
probabilidade de perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em nota explicativa.
Os demais riscos referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota
não são provisionados nem divulgados.
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A Companhia presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos aos problemas
técnicos de construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao
período contratual, em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Componentes
contratados de terceiros, que possuem garantia própria, não compõem a provisão de garantia da
Companhia. A provisão para garantia sobre os imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de
unidades vendidas incorrem, sendo calculada considerando a melhor estimativa para fazer frente aos
desembolsos futuros dessa natureza, levando em consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.8. Propriedades para investimento
Propriedades para investimentos são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação.
Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são apresentadas ao valor justo em todo
período e refletem as condições de mercado na data do balanço.
O ajuste a valor justo é apurado considerando o valor justo do imóvel, menos o custo atribuído do imóvel
(custo histórico líquido do imóvel mais o valor líquido da reavaliação), sendo que nos casos em que é
identificada uma variação positiva ou negativa (ganho ou perda) no valor justo das propriedades para
investimento o ajuste é reconhecido integralmente no resultado do exercício na rubrica de “outras
receitas (despesas) operacionais, líquidas”.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser
permanentemente utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico-futuro da sua venda.
A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na
demonstração do resultado no período da baixa.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de terrenos, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de terrenos são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações.
As obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de clientespermuta.
O registro da operação de permuta é efetuado somente quando da definição do projeto a ser viabilizado
e os valores são demonstrados ao seu valor justo de realização. O reconhecimento da receita ao
resultado é realizado na rubrica de “vendas de imóveis” pelos mesmos critérios da Nota Explicativa
no 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas, conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa n o 3.14.

3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas quando os
recursos advêm de eventos passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus benefícios
econômicos-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado
com segurança. Os passivos são reconhecidos quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
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3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, a Companhia e cada uma de suas controladas, desde que atendam aos
requisitos legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro
presumido, além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime
Especial de Tributação (RET).
A Companhia adota o critério de apuração pelo presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e
12% das receitas operacionais, para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente.
As sociedades de propósitos específicos são optantes do lucro presumido conjugado com o Regime
Especial de Tributação (RET), em que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre
as receitas decorrentes da atividade de incorporação aplicando-se às taxas de 1,26% e 0,66%,
respectivamente.
Conforme a Lei no 10.931/2004, que instituiu o Regime Especial de Tributação (RET) e alterações
posteriores, a Companhia optou por submeter suas investidas ao patrimônio de afetação. Esta opção é
irretratável e irrevogável. Os encargos referentes ao imposto de renda, contribuição social, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS) são calculados
à razão de 4% (quatro por cento) da receita de incorporação imobiliária mensal recebida. Anteriormente à
Lei no 13.970, as receitas de vendas de incorporação imobiliária posteriores a conclusão da obra e as
receitas que não eram provenientes à incorporação imobiliária, eram tributadas segundo as alíquotas
aplicáveis sobre o lucro presumido. A partir da alteração incluída pela Lei no 13.970, de dezembro de
2019 no Art. 11-A, o regime especial de tributação previsto nesta Lei é aplicado até o recebimento
integral do valor das vendas de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado
no cartório de imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização e, no caso de
contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato.

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

3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber e terrenos a pagar
A Companhia, por meio de suas investidas, ajusta os saldos de contas a receber a prazo de unidades
não concluídas, considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações do consolidado
nos períodos de fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação (IPCA) do período de
referência. O resultado é a taxa de juros “efetiva” descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa
média efetiva da Companhia com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do
Tesouro Nacional – série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do
cálculo do ajuste a valor presente.
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3.14. Reconhecimento da receita com venda de imóveis e com a prestação de
serviços
Receita com venda de imóveis
A Companhia adotou a NBC TG 47 – “Receitas de Contratos com Clientes”, a partir de 1 o de janeiro de
2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n o 02/2018,
de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento,
mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de compra e venda de
unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação
imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 e referido ofício circular para a
Companhia.
De acordo com a NBC TG 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma
nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo
ser em um momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme
a satisfação ou não das denominadas “obrigações de performance contratuais”.
A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual espera ter direito e está baseada
em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2) identificação das
obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita.
A Companhia contabiliza os efeitos dos contratos somente quando: (i) as partes aprovam o contrato;
(ii) puder identificar os direitos de cada parte e os termos de pagamentos estabelecidos; (iii) o contrato
possuir substância comercial; e (iv) for provável o recebimento da contraprestação que a Companhia tem
direito.
Os contratos de venda da Companhia e suas investidas são firmados no modelo no qual a incorporadora
financia o promitente durante a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou
obtenção de financiamento (SFH) junto às instituições financeiras. Em regra, projetos de construção de
unidades imobiliárias voltadas a pessoas de média-alta e alta renda. Com a assinatura do contrato,
o mutuário se compromete a pagar durante a fase de construção pelo menos 30% do valor da unidade
imobiliária diretamente à incorporadora, que suporta todo o risco de crédito durante a fase de construção.
Findo fisicamente o projeto, o mutuário precisa quitar o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a
utilização do saldo do FGTS) e/ou obter junto a uma Instituição Financeira (IF) o financiamento
necessário para pagar o saldo devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da
unidade imobiliária (a unidade imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação
fiduciária à IF).
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai todo sobre o mutuário,
que pode se beneficiar de eventuais valorizações e realiza-las mediante a transferência onerosa de seu
contrato junto a terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas
contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de
imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos acima descritos e detalhados
conforme segue:
Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado quando a venda é efetivada,
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.
Os juros prefixados e a variação monetária incidente sobre o saldo de contas a receber, a partir da data
de entrega das chaves, são apropriados ao resultado financeiro, quando incorridos, obedecendo ao
regime de competência de exercícios.
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Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado de acordo com os critérios
estabelecidos na NBC TG 47, onde estabelece que à medida que ocorre a construção, há a transferência
dos riscos e benefícios de forma contínua para o promitente comprador do imóvel e que o modelo de
cinco etapas para o reconhecimento da receita tiver seus critérios atendidos:
Etapas

Critérios atendidos

1a etapa: identificação do contrato

Foram identificados os contratos acima detalhados como dentro do escopo
da norma, uma vez que:

•
•
•
•

Possuem substância comercial;
É provável o recebimento da contraprestação;
Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
Encontram-se assinados pelas partes e estas estão comprometidas com
as suas obrigações.

2a etapa: identificação das
obrigações de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3a etapa: determinação do preço da
transação

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

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

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

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no
resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
Provisão para distratos
A Companhia, suportada pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
elaborou estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos
relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em construção
(provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e
a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil, para constituir a
provisão para distratos. Consequentemente, a Companhia constituiu provisão para distratos para aqueles
clientes que possuíam: i) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de
distratar o contrato de compra e venda até o término de cada exercício findo das demonstrações
financeiras. Para a base de contratos encontrada ii) suspender o reconhecimento da receita dos
contratos com clientes, iii) estornar o total das receitas reconhecidas até então, iv) estornar o total dos
custos dos imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então, v) reclassificar o montante da
indenização por distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados
pelo cliente, para uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pela Companhia e por suas controladas são
registrados pelo seu valor justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de
clientes no passivo. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao
resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.

3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos (imóveis a
comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
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Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017.

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

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

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

3.19. Lucro (prejuízo) básico e diluído por cota
Até o final do exercício social de 2019, a Companhia era constituída na forma de empresa limitada.
Por esse motivo, o resultado básico por cotas é calculado considerando os lucros (ou prejuízos, quando
aplicável) do período atribuível aos cotistas, sobre a média ponderada das cotas em circulação no
exercício social.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não possuía instrumentos de dívida ou direito
conversíveis em cotas de capital. Portanto, nos citados exercícios sociais, os resultados básico e diluído
por cota se equivalem.

3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas,
nos termos do Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas conforme
BRGAAP aplicável às companhias abertas, enquanto que para IFRS representam informação financeira
adicional, requeridas como parte das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia e suas controladas,
a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
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3.21. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2018:
IFRS 9 – “Instrumentos Financeiros (NBC TG 48)”
Em 2014 foi emitida, pelo IASB, a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (NBC TG 48 –
Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 –“Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração” (NBC TG 38 – “Instrumentos Financeiros”) e todas as versões anteriores da IFRS 9. A nova
norma reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e
mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilidade de hedge (hedge accounting).
A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a partir de 1 o de janeiro de 2018 – data de
adoção pela Companhia. Com exceção da contabilidade de hedge, faz-se necessária a aplicação
retrospectiva (contudo, o fornecimento de informações comparativas não é obrigatório). A Companhia
não efetuou reapresentação de informações comparativas.
As principais alterações da IFRS 9 são os novos critérios de classificação de ativos financeiros em três
categorias (mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente, mensurados ao custo
amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado) dependendo da característica de cada
instrumento e finalidade para quais foram adquiridos, podendo ser classificado em resultado financeiro ou
resultado abrangente. Adicionalmente a norma traz um novo modelo de impairment para ativos
financeiros, sendo um modelo prospectivo de “Perdas de créditos esperadas”, em substituição ao modelo
anterior de perdas incorridas, e flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
As classificações de passivos financeiros permanecem os mesmos já previstos no IAS 39 (NBC TG 39) –
“Instrumentos Financeiros”: apresentação, somente sendo incluídas regras relativas aos passivos
financeiros mensurados ao valor justo, não aplicável para as operações mantidas pela Companhia.
i)

Classificação e mensuração
As avaliações foram realizadas por meio da verificação do modelo de negócio adotado pela
Companhia para gestão de seus ativos financeiros em detrimento às classificações
estabelecidas pela IAS 39/NBC TG 38. Não foi identificado pela Companhia, ou por suas
investidas, impactos significativos em seus balanços patrimoniais individuais ou consolidados ou
no patrimônio líquido na aplicação dos novos requisitos de classificação e mensuração da
IFRS 9.
Dessa forma, a Companhia continuou avaliando pelo valor justo todos os ativos financeiros
anteriormente mantidos ao valor justo. Para os ativos mensurados ao custo amortizado, tais
como contas a receber de clientes, foram avaliadas as características contratuais dos fluxos de
caixa e se esses ativos são mantidos em modelo de negócio cujo objetivo seja captar fluxos de
caixa contratuais que sejam representados exclusivamente por pagamento de principal e juros.

ii)

Redução ao valor recuperável
Em relação à redução ao valor recuperável de ativos financeiros, a NBC TG 48 (IFRS 9) requer
um modelo de perdas de crédito esperadas.
Após a análise da Administração da Companhia, optou-se por mensurar provisões para perdas
com contas a receber por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, onde
concluiu-se que a adoção inicial dessa norma a partir de 1 o de janeiro de 2018 não apresentou
impactos relevantes na mensuração da provisão para perdas em contas a receber de clientes.
IFRS 15 – “Receita de Contratos com Clientes (NBC TG 47)”
A IFRS 15 (NBC TG 47 – “Receita de Contrato com Cliente”) foi emitida em maio de 2014,
alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das
receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é
reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em
troca de transferência de bens ou serviços para um cliente, com base em cinco passos, já
comentados anteriormente no item 3.14.
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Em 12 de dezembro de 2018, as Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC)
e de Relações com Empresas (SEP) emitiram o Ofício circular/CVM/SNC/SEP/no 02/2018 o qual
descreve manifestação da CVM a respeito da aplicação da NBC TG 47 para entidades
brasileiras do setor de incorporação imobiliária, registradas na CVM, asseverando que um nível
elevado de distratos observados no setor não coloca em questionamento o reconhecimento da
receita pelo POC para os principais contratos da empresa – contratos de compra e venda de
unidades imobiliários com quitação do saldo devedor por um banco privado ou pela própria
empresa, devendo ser efetuado o ajustamento contábil por meio de “provisões para distratos”.
O Ofício circular afirma que a aplicação do método de reconhecimento de receita pelo POC
exige por parte da Administração da empresa a existência e funcionamento de sistemas
robustos de controles internos para o perfeito atendimento do atributo fundamental da
representação fidedigna.
As alterações estabelecem os critérios para mensuração e registro das vendas, na forma que
efetivamente foram realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos valores
que a empresa tenha direito na operação, considerando eventuais estimativas de perda de
valor. A Companhia reconhece a receita referente aos contratos com clientes utilizando a
metodologia do “Percentage of Completion Method (POC)”.
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – “Arrendamentos (IFRS 16)”
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1 o de janeiro de 2019,
substituindo a NBC TG 06 (R1) – “Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17)” e
correspondentes interpretações. A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo
ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados
contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que
representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o
ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a
despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo
de direito de uso, sendo que a Companhia não recupera créditos de PIS e Cofins sobre o
arrendamento. Os arrendatários também devem reavaliar o passivo do arrendamento na
ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento,
uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer
o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
A Companhia realizou um inventário dos contratos que poderiam conter um arrendamento,
sendo que foram identificados apenas contratos de locação de computadores e impressoras. A
Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de
arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor, como no caso dos contratos identificados.
Os impactos dos contratos de arrendamento são considerados irrelevantes pela Companhia e
estão registrados em despesas gerais e administrativas.
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INBC TG 22 – “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica aos tributos
fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes aos juros e multas
associados aos tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o
seguinte: (i) se a empresa considera tratamentos tributários incertos separadamente;
(ii) as suposições que a empresa faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de
imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas para
exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:
•

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;

•

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

•

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

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Bancos

17

-

-

531

21

178

Certificado de Depósito Bancário (a)

76

43

3

2.261

1.432

1.351

Total

93

43

3

2.792

1.453

1.529

(a)

As aplicações financeiras referem-se às aplicações em CDB e são remuneradas à taxa média de 0,94% em
2019, 0,96% em 2018 e 0,98% em 2017 da variação do Certificado de Depósito Interbancário-CDI. Referidas
aplicações financeiras estão disponíveis para resgate a qualquer momento, sem prejuízo aos rendimentos
auferidos no fim de cada exercício.
(b) Aplicações financeiras no longo prazo: Referem-se a aplicações financeiras que servem de garantia a
determinados empréstimos.

5. Contas a receber
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Unidades em construção

-

-

-

3.397

-

-

Unidades concluídas

-

-

-

27.611

34.774

86.603

Cliente atualização

-

-

-

3.804

4.103

6.748

(391)

(391)

(391)

(-) Perda esperada de créditos

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ajuste a Valor Presente (AVP)

-

-

-

(67)

-

-

Total

-

-

-

34.354

38.486

92.420

Ativo circulante

-

-

-

23.159

27.777

67.826

Ativo não circulante

-

-

-

11.195

10.709

24.594

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M), acrescidos normalmente de juros compensatórios no intervalo de 6,17% ao ano até 12% ao
ano.
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O efeito do AVP no resultado consolidado foi de R$ 67 em 2019, para os anos de 2017 e 2018 os valores
de adiantamento realizados pelos clientes superaram o contas e receber das unidades em construção. A
taxa de descontos utilizada em 2019 foi de 3,68% a.a.
A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Vencidas

-

-

-

Até 60 dias

-

-

-

731

1.107

1.481

De 61 a 90 dias

-

-

-

932

757

115

De 91 a 180 dias

-

-

-

401

509

493

Acima de 180 dias

-

-

-

1.523

1.788

2.178

Total

-

-

-

3.587

4.161

4.267

Até 01 ano

-

-

-

16.690

23.945

64.558

Acima de 01 a 03 anos

-

-

-

12.283

10.410

22.448

Acima de 03 anos

-

-

-

2.251

361

1.537

Total

-

-

-

31.224

34.716

88.543

Perda esperada de créditos

-

-

-

(391)

(391)

(391)

Ajuste a valor presente

-

-

-

(67)

-

-

Total

-

-

-

(458)

(391)

(391)

Total

-

-

-

34.354

38.486

92.420

A vencer

Perda esperada de créditos

Em fevereiro de 2020, ocorreu um acordo onde um cliente optou por realizar uma troca da unidade
vendida, o que resultou na baixa de R$ 1.270, do total de títulos vencidos em 31 de dezembro de 2019.
Com base no histórico de recebimentos e nível de controle na concessão do crédito, a Administração
entende que não são esperadas perdas com créditos. Desta forma, não provisiona perdas nestes
períodos.
A Administração entende que as contas a receber das unidades concluídas e as contas a receber
apropriadas dos empreendimentos em construção, deduzidas do ajuste a valor presente, estão próximas
ao valor justo.
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O saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda não concluídas não está totalmente refletido
nas demonstrações financeiras, uma vez que o seu registro é limitado à parcela da receita reconhecida
contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. A análise de vencimentos do total das parcelas a
receber dos contratos de venda das unidades concluídas e não concluídas, sem considerar os efeitos de
ajuste a valor presente, pode ser demonstrada conforme segue, por ano de vencimento:
Consolidado
31/12/2019
Vencidas

31/12/2018

3.587

31/12/2017

4.161

4.267

A vencer:
2018

-

-

64.523

2019

-

24.777

19.855

2020

22.564

11.353

2.593

2021

10.597

5.356

1.372

5.414

422

166

Total

42.162

46.069

92.776

Contas a receber apropriado (sem AVP)

30.833

34.325

88.152

Contas a receber a apropriar

11.331

11.744

4.625

2022 em diante

Os valores referentes às receitas apropriadas e parcelas recebidas, anteriormente demonstradas,
consideram as operações de terrenos obtidos em permuta por unidades imobiliárias dos
empreendimentos, as quais estão apresentadas a seguir:
Consolidado
Valores

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Terrenos recebidos em permuta

-

-

Receita apropriada

-

-

5.526

Receita a apropriar

-

-

17.361

a)

22.888

Cessão de recebíveis
Em 16 de novembro de 2017, na SPE CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda., firmou um contrato
de cessão de créditos imobiliários junto a NM Investimentos Ltda., sendo o valor presente dos
créditos imobiliários calculados pela taxa nominal de 15% a.a. com vencimento de acordo com a
data de vencimento dos créditos a receber dos clientes.
Saldo quitado em 2019, R$ 9.141 em 2018 e R$ 21.501 em 2017, com o montante de juros em
2019 no valor de R$ 1.146, R$ 1.607 em 2018 e R$ 204 em 2017.

6. Imóveis a comercializar
Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Imóveis concluídos

-

-

-

43.572

65.196

79.633

Imóveis em construção

-

-

-

24.246

16.510

51.458

4.208

10.110

10.110

6.808

12.558

10.110

13.966

13.966

-

Estoque imóveis
Índices construtivos
Materiais
Total

-

-

-

846

10

-

4.208

10.110

10.110

89.438

108.240

141.201

Os imóveis em construção e imóveis concluídos são classificados no ativo circulante, tendo em vista a
sua disponibilidade para venda. Os imóveis em estoque referem-se às unidades adquiridas ou recebidas
como dação em pagamento de outras unidades vendidas.
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Os índices construtivos se referem a direitos de expansão de potencial construtivo, que deverão ser
anexados a terrenos para futuros lançamentos.

7. Adiantamento para devolução de cota de capital
Os saldos referem-se aos valores pagos aos sócios não controladores a título de antecipação para
devolução de cota capital.
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Bastian & Mundstock Part. Imob. Ltda.

-

2

2

CG 700 Incorporação, Adm e Locação Imóveis Próprios Ltda.

2

171

3

3.500

-

-

10

10

-

Personalité Bela Vista Ltda.

3.780

3.780

3.780

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.

2.700

-

-

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

2.138

2.138

2.138

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

6.320

6.320

6.320

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

7.911

7.911

7.911

26.361

20.332

20.154

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.
Jay Participações Imobiliárias Ltda.

Total

Em junho de 2020 foram formalizados os instrumentos de saída das Companhias CG 258 e CG 700 (vide
Nota Explicativa no 34 – Eventos Subsequentes), dando baixa nos respectivos valores. Em março de
2020 foi assinada Ata para formalização da redução de capital da The Place, com a saída da Companhia,
estando o referido processo já protocolado na Junta Comercial. Para as demais Companhias,
a Administração está aguardando a realização de ativos e passivos, bem como a finalização da outorga
de escrituras de algumas unidades vendidas para dar prosseguimento no processo de dissolução.

8. Outros créditos
Os saldos de outros créditos estão representados a seguir:
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

Fundo reserva Brazilian Securities

-

-

-

43

43

18

Índices construtivos

-

-

-

-

1.357

1.357

Outros créditos a receber

240

50

-

378

242

192

Total

240

50

-

422

1.758

1.567

-

-

-

59

1.473

1.357

240

50

-

363

285

210

Ativo circulante
Ativo não circulante

366

31/12/2018

31/12/2017

38

367
-

Almir Alves Neto

Cristiano Bocorny Correa

Total mútuos

2.503

-

330

G258 Incorporação Imobiliária Ltda

Outros

647

1.526

-

Luciano Bocorny Correa

Marcelo Schiavon

Alexandre Grendene Bartelle

Mútuos (Nota Explicativa no 9.1)

Passivo

-

45

Ativo não circulante

Ativo não circulante (no contas a receber)

78

123

Ativo circulante

Total contas a receber partes relacionadas

12

-

Luciano Bocorny Correa

Outros

-

Fabiano Bocorny Correa

33

Terraço Cacupé

-

Fundo de Investimento SC401
77

-

Pedro Chaves Barcelos Incorp. Imobiliárias

1

Obra Country Club

31/12/2019

JPH Jurerê Internacional

Contas a receber com partes relacionadas

Ativo

9. Partes relacionadas

1

-

-

181

-

181

-

-

-

-

-

-

-

-

180

2.313

-

140

647

1.526

31/12/2018

Controladora

1

-

-

215

-

215

-

-

-

-

-

-

-

50

164

2.944

-

140

1.370

1.434

31/12/2017

33

-

-

-

1

21.619

147

-

647

1.526

19.299

-

9.092

44

-

9.136

-

2.080

3.639

1.865

1.518

31/12/2019

1

27.948

-

-

738

1.526

25.684

-

7.400

182

-

7.582

-

4.065

-

1.781

1.554

-

-

-

181

31/12/2018

Consolidado

39

1

-

-

50

164

33.539

-

-

1.370

1.433

30.736

-

8.418

215

745

9.378

-

3.910

-

2.555

2.698

31/12/2017
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368

-

Total - credores terrenos

4.482
9.061

Passivo circulante

Passivo não circulante

-

-

-

-

-

9.943

12.125

9.157

-

1.413

1.580

113

420

900

2.229

2.502

10.598

-

4.425

6.173

31/12/2018

Controladora

-

-

-

-

-

16.568

8.942

9.157

-

1.413

1.580

113

420

900

2.229

2.502

13.409

-

7.508

5.901

31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

93

-

-

93

-

-

-

-

10.066

11.646

31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

1

37

-

-

22.813

5.173

31/12/2018

Consolidado

As garantias das contas a receber com partes relacionadas são os próprios ativos dos empreendimentos imobiliários. A Companhia não espera perdas na realização dos
saldos com partes relacionadas.

6.655

-

Total adiantamento devolução cota capital

SC 401 Empreend. Imobiliários Ltda

1.413

Soledade Lageado Empreend. Imobiliário Ltda

113

The Place Ltda
1.580

420

Personalité Bela Vista Ltda

LPI Incorp. e Particip. Imobilárias Ltda

900

2.229

-

4.385

93

Jay Participações Imobiliárias Ltda

CG 700 Incorp. Adm. De Imóveis Próprios Ltda

Bastian Mundstock Ltda

Adiantamento devolução cota capital

Total contas a pagar partes relacionadas

ICON Participações Imobiliárias Ltda

4.292

-

G258 Incorporação Imobiliária Ltda

Super Quadra J. Europa Ltda

93

-

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda

ICON Participações Imobiliária Ltda

-

Búzios Incorporação Imobiliárias Ltda

Contas a pagar com partes relacionadas

-

GBZ - Participações e Empreendimentos Ltda

Credores terrenos

31/12/2019

40

31.881

10.992

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.334

9.334

31/12/2017
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9.1. Contratos de mútuo
Na condução dos negócios, as investidas do Grupo firmaram contratos de mútuo com partes
relacionadas (sócios minoritários), com o propósito de gerenciar a melhor alocação dos recursos
necessários à operação. Esses saldos de mútuos passivos, não estão sujeitos aos encargos financeiros
e são realizados conforme necessidades de caixa de cada SPE (Sociedade de Propósito Específico).
Dessa forma, os citados contratos de mútuo têm por objetivo permitir a Companhia efetuar o
gerenciamento de seu caixa e de suas controladas de forma a atender às necessidades de financiamento
do negócio, uma vez que cada controlada (e, consequentemente, cada empreendimento) possui níveis
de maturação distintos, com necessidades diferenciadas de volume de financiamentos para
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.

9.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração
Para os exercícios de 2017, 2018 e 2019 o Grupo não tinha uma política de remuneração do pessoalchave da Administração, sendo que não ocorreram gastos nas empresas do Grupo. Os administradores
foram remunerados através de outras empresas de controles em comum (sócios pessoas físicas).
Nesses exercícios, tais empresas, sobe controle comum pagaram a título de remuneração aos
administradores do grupo, os seguintes montantes:
Histórico

2019

2018

2017

48

47

47

302

418

601

Lucros

2.046

1.878

1.609

Total

2.396

2.343

2.257

Pró-labore
Serviços PJ

A Administração não possui planos de remuneração pós-emprego, de rescisão, ou baseada em ação ou
outros benefícios de longo prazo. O Diretor Financeiro prestava serviços como pessoa jurídica, em junho
de 2020 se tornou estatutário.
Em junho de 2020, com a transformação da Companhia em Sociedade Anônima (vide Nota Explicativa
no 34 – Eventos Subsequentes), a remuneração da Administração, Presidência e Diretoria Estatutária,
foi fixada no montante anual de R$ 2.160 passando a ser paga pela Companhia a partir daquela data.

9.3. Lucros distribuídos
A Companhia distribuiu lucros no valor de R$ 5.981 durante o ano de 2019, R$ 6.641 em 2018 e
R$ 11.931 em 2017.

9.4. Principais transações com o pessoal-chave da Administração
Em 2017, a SPE Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda., vendeu uma unidade para o
Diretor Presidente da Companhia (Luciano Bocorny Corrêa) no valor de R$ 6.567, valor quitado durante o
ano, não restando saldo em 31 de dezembro de 2017.
No ano de 2018, a Companhia cedeu de forma onerosa seus direitos sobre parte de uma unidade da
SPE Casa Rosa Participações Imobiliária Ltda. ao Diretor Presidente da Companhia e, também ao sócio
não controlador da Companhia (Fabiano Bocorny Corrêa), no valor de R$ 3.031 com vencimento em 31
de dezembro de 2020. O saldo em aberto em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 3.373, e R$ 3.239 em
31/12/2018. Em 2019, não ocorreram operações de vendas com pessoal-chave da Administração.
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As transações acima relacionadas foram realizadas com valores em condições de mercado, com
preço/m² determinado a partir das últimas transações realizadas com unidades de perfil similar. Em
relação às formas de pagamento, a Companhia analisou sua posição de estoque e a demanda para o
referido empreendimento e optou por adotar condição de pagamento diferenciada na transação. Com a
transformação em Sociedade Anônima, em junho de 2020, e consequente elaboração de seu Estatuto
Social, a Companhia aprimorou sua Política de Transações com Partes Relacionadas, e operações desta
natureza serão avaliadas pelo Comitê de Auditoria, subordinado diretamente ao Conselho de
Administração.

9.5. Principais transações com partes relacionadas
a.

Unidades vendidas
2017
Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Distrato unidade SPE's - CG 258

-

-

(4.300)

-

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Compra unidade SPE's - CG 258

5.618

-

-

5.618

A.J.Schiavon Imóveis S.A. (b)

Compra unidade SPE's - CG 258

4.000

(4.000)

-

-

CFL Participações e

Compra unidade SPE's -

Incorp. Ltda.

Super Quadra

4.208

-

-

4.208

CFL Participações e

Compra unidades SPE's - CG

Incorp. Ltda.

258

5.902

-

-

5.902

Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Distrato unidade SPE's - CG 258

-

-

(5.618)

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Compra unidade SPE's - CG 258

3.454

-

-

3.454

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a) Compra unidade SPE's - CG 258

5.475

-

-

5.475

Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a)

Distrato unidade SPE's - CG 258

-

-

(3.454)

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a)

Distrato unidade SPE's - CG 258

-

-

(5.474)

-

Almir Alves Neto (c)

Compra unidade SPE's - Marítima

3.810

(293)

-

3.517

PLC Negócios e Emp. Ltda. (a)

Compra unidade SPE's - Marítima

3.950

-

(3.950)

-

CFL Participações e Incorp.

Compra unidade SPE's - Super

Ltda.

Quadra

-

289

-

3.919

2018
Saldo

2019

(a)

-

Empresa pertencente à família do sócio controlador

(b) Empresa pertencente à sócios minoritários das investidas

(c) Sócio minoritário da Empresa PAF Assessoria Imobiliária Ltda (vide Nota Explicativa nº 34 – Eventos
Subsequentes).
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b.

Prestação de serviços
A Companhia contrata serviços de gestão, consultoria, arquitetura e vendas através de partes
relacionadas:
Empresa

2019

2018

RL Admin. e Gestão Emp. Imobiliários Ltda. (a)

3.493

4.077

6.556

CFL Gestão e Adm de Obras e Emp. Imobil. Ltda.(a)

5.116

8.957

13.026

HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda.
PAF Assessoria Imobiliária Ltda.(b)
RS Planej., Marketing e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. (b)

2017

85

33

198

1.040

715

655

338

523

556

(a) As despesas com gestão, em quanto as obras estão sendo construídas, são alocadas ao
custo e pós obras como na rubrica de “despesas com manutenção pós obra”
(b) As despesas com vendas das unidades são registradas na rubrica “despesas com
comissões”.
As empresas acima, exceto HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda., prestaram serviços
principalmente para a Companhia. Destas, a PAF Assessoria Imobiliária Ltda e RS Planej.,
Marketing e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. passaram a compor o Grupo em 30 de junho de
2020. A partir da mesma data, as atividades de gestão passaram a ser executadas em sua
integralidade pela Companhia (vide Nota Explicativa 34 – Eventos Subsequentes).
c.

Outras operações com partes relacionadas
Foi firmado instrumento particular de contrato de comodato entre Heloisa Bocorny Projetos e
Construções Ltda. (empresa pertencente à família do sócio controlador) e CFL Gestão e
Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. referente ao conjunto nº 1.008
do Edifício Iguatemi Corporate, situado na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2825, na Cidade de Porto
Alegre/RS, seda da Companhia. A Companhia e as sociedades operacionais integrantes do
grupo utilizam o imóvel como sede, sem contraprestação para a CFL Gestão e Administração de
Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda.

9.6. Movimentações societárias
A Companhia, em abril de 2018, alterou sua participação de 29,83% para 31,73% na SPE Casa Rosa
Participações Imobiliárias Ltda., integralizando em moeda corrente de forma desproporcional às cotas do
capital social em relação aos demais cotistas, acarretando nova participação no capital social da SPE.
Em abril de 2018, a totalidade da participação de 30% que a Companhia possuía da SPE Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda. foi cedida e transferida de forma onerosa ao sócio Luciano Bocorny
Correa, pelo valor de R$ 2.130 (vide Nota Explicativa nº 27 – Outras receitas e despesas operacionais).
Em novembro de 2019, na SPE CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios
Ltda., na qual a controladora possuía participação de 99,90%, foi realizada cisão parcial da investida com
valor de acervo líquido de R$ 2.799 de um patrimônio líquido antes da cisão de R$ 13.089, resultado em
R$ 10.290 após a cisão. Este valor foi totalmente integralizado na SPE AGC2 Participações Ltda.,
também com a participação de 99,90%.
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10. Lucros a receber
Abaixo está demonstrado o saldo dos lucros a receber:
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Soledade Lajeado Ltda.

-

225

-

-

-

-

Super Quadra J Europa
Incorporação Imobiliária Ltda.

-

-

-

-

1.560

-

Búzios Incorp. Imobiliária
Ltda.

3.388

3.535

2.610

Total

3.388

5.320

2.610

-

-

-

-

1.785

-

-

-

-

3.388

3.535

2.610

-

-

-

Ativo circulante
Ativo não circulante

A Administração tem a expectativa de receber estes valores no segundo semestre de 2021.

11. Investimentos
A composição dos investimentos está apresentada, como segue:
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

42.799

49.352

55.304

-

-

-

1.586

1.571

1.436

1.586

1.571

1.436

44.385

50.923

56.740

1.586

1.571

1.436

(761)

(525)

(426)

-

-

-

43.624

50.398

56.314

1.586

1.571

1.436

Participações em outras
empresas:
Controladas
Coligadas
Total
Provisão para perda de
investimentos
Saldo líquido de
investimentos

372
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373

99,90%
30,00%
20,00%
29,83%
50,00%
99,90%
99,99%
20,00%
20,00%
10,00%
15,00%
20,00%
5,00%
33,10%
n/a

Bastian & Mundstock Part. Imob.Ltda.

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

CG 700 Incorp. Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

Personalité Bela Vista Ltda.

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

SCP Marechal Andréa

Square Garden SCP

-

-

2.546

3.591

73.949

14.063

4.208

7.595

8.783

967

20.149

42.220

38.325

34.296

42.305

2.504

202

Ativo

O saldo de R$ 1.436, no consolidado, se trata da coligada Square Garden SCP.

Saldo líquido de investimentos

Total

90,00%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Empresas controladas:

Investimentos

Particip
(%)

-

-

2.546

3.591

73.949

14.063

4.208

7.595

8.783

967

20.149

42.220

38.325

34.296

42.305

2.504

202

Passivo

-

-

2.546

2.834

26.109

13.280

4.208

1.569

8.187

(426)

20.029

22.659

18.755

17.658

5.630

2.505

85

Patrimônio
líquido

Balanço patrimonial

-

-

-

-

18.121

1.807

-

(556)

457

(1.401)

389

7.689

(5.694)

1.767

(202)

(140)

(164)

Resultado

56.740

1.436

843

142

5.222

1.992

421

314

1.637

20.009

11.330

5.595

3.532

1.689

2.502

77

Investimento

31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

(426)

-

-

-

-

-

-

-

-

(426)

Perda com
Investimento

Controladora

45

56.315

5.021

(148)

-

3.625

272

-

(111)

91

(1.400)

390

3.845

(1.698)

354

(60)

(139)

(148)

Equivalência
Patrimonial

A seguir estão relacionadas as controladas e coligadas da Companhia, suas denominações sociais, respectivas participações em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de
2017 e principais informações:
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374
5,00%
24,77%
90,00%

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

SCP Marechal Andréa

Nilo Country
y Empr. Imobiliários Ltda.
-

13.988

3.753

3.591

31.939

13.051

4.208

14.020

8.789

961

20.742

24.165

35.407

27.052

-

2.504

68

Ativo

O saldo de R$ 1.571, no consolidado, se trata da coligada Square Garden SCP.

Saldo líquido de investimentos

Total

n/a

20,00%

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

Square Garden SCP

15,00%

20,00%

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

99,99%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

10,00%

99,90%

CG 700 Incorp. Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

Personalité Bela Vista Ltda.

50,00%

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

20,00%

31,73%

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

20,00%

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

-

99,90%

Bastian & Mundstock Part. Imob.Ltda.

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

90,00%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Empresas controladas:

Investimentos

Particip
(%)

-

13.988

3.753

3.591

31.939

13.051

4.208

14.020

8.789

961

20.742

24.165

35.407

27.052

-

2.504

68

Passivo

-

((2))

3.753

2.834

19.527

11.124

4.208

3.942

8.289

(442)

20.618

16.165

17.818

15.119

-

2.504

(89)

Patrimônio
líquido

Balanço patrimonial

-

((12))

-

-

3.369

104

-

473

102

(16)

1.099

(6.535)

(1.504)

3.008

1.144

-

(474)

Resultado

50.923

1.571

930

142

3.905

1.669

421

788

1.658

20.597

8.093

5.654

3.024

-

2.501

-

Investimento

31/12/2018

(525)

-

((2))

-

-

-

-

-

-

-

(442)

-

-

-

-

-

-

(81)

Perda com
Investimento

Controladora

46

50.338

(1.341)

-

((10))

-

675

15

-

95

20

(14)

1.099

(3.268)

(475)

603

346

-

(427)

Equivalência
Patrimonial
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375
50,00%

P Chaves Barcelos Incorp. Imob. Ltda.
-

190

4.044

14.644

5.973

3.591

20.179

11.773

4.208

22.268

8.823

961

15.615

11.950

30.160

23.532

67

Ativo

O saldo de R$ 1.586, no consolidado, se trata da coligada Square Garden SCP.

Saldo líquido de investimentos

Total

n/a

99,90%

AGC2 Participações Ltda.

Square Garden SCP

90,00%

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

10,00%

Personalité Bela Vista Ltda.

15,56%

20,00%

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

SCP Marechal Andréa

20,00%

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

5,00%

99,99%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

20,00%

99,90%

CG 700 Incorp. Adm. e Locação Imóveis Próprios Ltda.

The Place Part. Imobiliárias Ltda.

50,00%

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

31,73%

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

15,00%

20,00%

Búzios Incorp. Imobiliária Ltda.

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

90,00%

Al Mare Incorp. Imobiliária Ltda.

Empresas controladas:

Investimentos

Particip
(%)

-

190

4.044

14.644

5.973

3.591

20.179

11.773

4.208

22.268

8.823

961

15.615

11.950

30.160

23.532

67

Passivo

-

10

4.044

(269)

5.973

2.834

18.168

11.202

4.208

6.024

8.293

(442)

15.310

10.961

17.758

13.368

(85)

Patrimônio
líquido

Balanço patrimonial

-

-

3.417

(267)

-

-

(533)

79

-

2.082

4

-

(3.284)

(5.163)

(59)

2.514

4

Resultado

44.385

1.586

5

4.041

929

142

3.634

1.680

421

1.205

1.659

15.295

5.481

5.635

2.674

Investimento

31/12/2019

(761)

-

-

-

(242)

-

-

-

-

-

-

-

(443)

-

-

-

-

(76)

Perda com
Investimento

Controladora

47

43.624

(1.878)

-

-

3.414

(240)

-

-

(107)

12

-

416

1

-

(3.281)

(2.582)

(19)

503

4

Equivalência
Patrimonial
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376

224

Saldo em 31 de dezembro de 2019

48

44.385

818

(3.234)

Outros

Lucros distribuídos

20
(1.878)

Resultado de equivalência patrimonial

237

Capital integralizado

(2.501)

Baixas

Provisão para perdas

50.923

674

(4.868)

839

((1.341))

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Outros

Lucros distribuídos

Ganho na desproporção de distribuição de lucros

Resultado de equivalência patrimonial

98
1.169

Capital integralizado

(2.388)

Baixas

Provisão para perdas

56.740

225

(11.697)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Outros

Lucros distribuídos

5.021

Transação de capital

Resultado de equivalência patrimonial

426
4.432

Capital integralizado

58.109

Controladora

Provisão para perdas

Saldo em 31 de dezembro de 2016

A movimentação dos investimentos é como segue:

CFL Participações e Incorporações Ltda.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

377

1

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.

Ativo não circulante

Ativo circulante

1.967

-

1.967

-

Jay Participações Imobiliárias

Total

-

Personalité Bela Vista Participação e Incorporações Ltda.

37

-

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.

The Place - Participações Imobiliárias

13

8

67

615

1.078

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.

LPI Incorporação Imobiliária Ltda.

Pedro Chaves Barcelos

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

148

-

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Ltda.

-

Al Mare Incorporação Ltda.

31/12/2019

Abaixo está representado os adiantamentos para futuro aumento de capital:

-

-

-

1.117

-

1.117

-

-

38

-

-

-

-

42

933

104

31/12/2018

Controladora

5.298

-

5.298

-

-

38

2.892

-

-

-

-

380

104

664

1.140

80

31/12/2017

31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31/12/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consolidado
31/12/2017

Não existem termos fixados de conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital em cotas que considerem um valor fixo de adiantamento por uma
quantidade fixa de cotas, motivo pelo qual os saldos estão classificados como ativo financeiro, no ativo não circulante (ou passivo financeiro, no passivo não
circulante).

12. Adiantamento para futuro aumento de capital

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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378

-

-

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.

CG 700 Incorporação, Adm. e Locação de Imóveis Ltda.

Jay Participações Imobiliárias

LPI Incorporação Imobiliária Ltda.

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.

The Place - Participações Imobiliárias

Total

Passivo circulante

Passivo não circulante

31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.341

-

4.341

718

-

-

77

337

2.812

34

140

105

-

-

119

31/12/2019

4.507

-

4.507

719

875

-

-

-

2.667

-

140

-

-

-

106

31/12/2018

Consolidado

50

26.655

-

26.655

718

20.732

-

-

-

1.520

-

130

-

-

3.570

15

31/12/2017

Os saldos de AFAC no passivo consolidado referem-se aos valores aportados pelos sócios não controladores. O saldo de R$ 20.732, da Super Quadra J Europa
Incorporação Imobiliária Ltda., em 2017, foi devolvido aos sócios no exercício de 2018.

-

-

-

-

-

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

31/12/2018

Controladora

Al Mare Incorporação Ltda.

31/12/2019
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3.151

-

-

3.151

31/12/2018

Controladora

3.076

-

-

3.076

31/12/2017

20.462

4.044

13.297

3.121

31/12/2019

21.226

-

18.075

3.151

31/12/2018

Consolidado

20.710

-

17.634

3.076

31/12/2017

51

Conforme mencionado na Nota Explicativa no 9.6, em novembro de 2019 a SPE CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios Ltda., cindiu para
a SPE AGC2 Participações Ltda. ativos no valor de R$ 3.830 e passivos no valor de R$ 1.031, gerando um acervo líquido R$ 2.799.

(b) As lojas, conjuntos e respectivos boxes no Edifício Platinum Tower, encontram-se locados com contratos vigentes até fevereiro de 2025.

(a) A sala no Edifício Iguatemi Corporate encontra-se locada, com contrato vigente até maio de 2024.

3.121

Conjuntos e Boxes Ed. Platinum Tower (b)

Total

-

3.121

Conjuntos e Lojas CG 700 (b)

Sala no Edifício Iguatemi (a)

Bens para renda

31/12/2019

Os laudos de avaliação das propriedades para investimentos foram emitidos em dezembro de 2019, 2018 e 2017 pela empresa Engebê - Empresa Brasileira de
Engenharia Econômica Ltda. e as premissas utilizadas encontram-se descritas na Nota Explicativa no 3.8:

Para a avaliação pelo método comparativo direto de dados de mercado é realizada comparação direta com outros imóveis semelhantes situados na mesma região
geoeconômica.

Esses imóveis classificados como bens para renda estão avaliados ao valor justo. Essa avaliação foi realizada pelos métodos comparativos direto e evolutivo.

A Companhia e suas SPE’s mantêm imóveis como propriedades para investimento com a intenção de auferir rendas de aluguel.

13. Propriedades para investimento
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63

-

63

31/12/2018

Controladora

51

-

51

31/12/2017

146

-

146

7.071

3.743

3.328

31/12/2019

14.435

4.119

10.316

31/12/2018

Consolidado

3.121

(30)

3.151

7.873

5.366

2.507

31/12/2017

20.462

(764)

21.226

516

20.710

(357)

21.067

Consolidado

52

(a) A Companhia retém 20% dos valores a pagar referente a mão de obra dos empreiteiros, sendo 15% referente as retenções de INSS, e FGTS e ISS que são
pagos mediante comprovação da regularidade destas obrigações, por parte do empreiteiros ao término das obras e 5%, que fica retido até um ano após o habitese, para eventuais gastos, se houver, de reparos pós obra.

Total

Fornecedores garantia (a)

Fornecedores diversos

14. Fornecedores

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Ajuste a valor justo

Saldo em 31 de dezembro de 2018

31/12/2019

3.076

Saldo em 31 de dezembro de 2017

75

(114)

Ajuste a valor justo

Ajuste a valor justo

3.190

Saldo em 31 de dezembro de 2016

Controladora

A movimentação das propriedades para investimentos é assim demonstrada (os ajustes a valor justo foram contabilizados na rubrica de outras receitas e despesas operacionais):
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a)

17/10/2022
22/03/2021

Banco Itaú Unibanco S/A

-

9.099
2.883
6.216

Circulante

Não circulante

-

3.098

6.001

Total

NM FI Crédito Privado

10/12/2022

Banco ABC Brasil S.A

6.216

Não circulante

Banco Bradesco S.A

2.883

Circulante

31/12/2019

9.099

Total

Prazo final

3.098

Descrição

6.001

Empréstimo capital de giro

31/12/2019

Empréstimos para construção

Empréstimos e financiamentos

15. Empréstimos e financiamentos

-

2.040

3.298

5.338

-

-

5.338

31/12/2018

Controladora

2.040

3.298

5.338

-

5.338

31/12/2018

Controladora

-

5.293

773

6.066

-

-

6.066

31/12/2017

5.293

773

6.066

-

6.066

31/12/2017

13.566

2.883

16.449

-

3.098

6.001

7.350

31/12/2019

13.566

2.883

16.449

3.098

13.351

31/12/2019

-

2.040

9.897

11.937

6.599

-

5.338

31/12/2018

Consolidado

2.040

9.897

11.937

-

11.937

31/12/2018

Consolidado

-

53

20.221

3.222

23.443

17.351

26

6.066

31/12/2017

20.221

3.222

23.443

26

23.417

31/12/2017
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1.218

8.887

Adições

9.099

Saldo em 31 de dezembro de 2019

824
(657)

Juros pagos

Juros incorridos

(5.293)

5.338

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Pagamentos

(802)

802

(727)

-

6.066

Juros pagos

Juros incorridos

Pagamentos

Adições

Saldo em 31 de dezembro de 2017

(1.218)

Juros incorridos

Juros pagos

(480)

501

6.045

Controladora

Pagamentos

Adições

Saldo em 31 de dezembro de 2016

A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:

Movimentação dos empréstimos e financiamentos

54

16.449

(956)

2.270

(13.038)

16.236

11.937

(802)

2.268

(12.972)

-

23.443

(3.646)

6.973

(58.543)

26.858

51.801

Consolidado
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Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco Bradesco S.A.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Marítima Incorp Imobiliária Ltda.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Itaú Unibanco S.A.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco

Empresa

Garantias

Incorporações Ltda; Alexandre Grendene Bartelle

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa; Veneza Negócios e Participações S/A.; CFL – Participações e

data.

que, em relação as unidades já comercializadas o penhor incidirá sobre os créditos vincendos a partir desta

decorrentes dos compromissos de venda e compra de cada uma das unidades do empreendimento, sendo

garantia hipotecária constituída, os devedores dão ao credor, em penhor a totalidade dos direitos creditórios

de 70% do saldo devedor existente na data, sob pena do vencimento imediato de toda a dívida. Além da

55

débito do valor da diferença entre o valor total de repasses realizados e o valor mínimo de repasses exigidos,

corridos a contar da data de notificação. Deverá manter em sua conta corrente saldo suficiente para acatar o

hipotecária oferecida sempre que esta ficar prejudicada, diminuída ou prejudicada no prazo de 60 dias

do Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, SC. Obrigam-se a substituir ou reforçar a garantia

Comarca de Florianópolis, SC, descrito e caracterizado na matrícula 137.285 do Cartório do Segundo Ofício

da quadra 02-H, situado na Avenida dos Búzios, s/n, no Loteamento Praia Jurerê V, no Distrito, Município e

9002684 Garantia Hipotecária. Um terreno com área de 3.330,62 m2, designado pelos lotes números 01, 02, 03 e 14

067408181-5 Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa; Fabiano Bocorny Correa

matrículas 172.319, 172.321 e 172.334 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas

(ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267, localizados na Avenida Carlos Gomes, 700, do Edifício

caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS, e

05, do Edificio Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e

4205116 Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes, 700, Lojas 03 a

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa; Fabiano Bocorny Correa

4205216 Garantia(s) Fiduciária(s) conforme Instrumento(s) apartado(s).

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa.

matrículas 172.319, 172.321 e 172.334 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas

(ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267, localizados na Avenida Carlos Gomes, 700, do Edificio

caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS, e

05, do Edificio Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e

6119419 Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes, 700, Lojas 03 a

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa.

6319519 Não há garantias

No contrato Garantias
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Taxas de captação
Considerando a variação anual do CDI até 31 de dezembro de 2019, de 5,94%, 31 de dezembro
de 2018 de 6,41% e 9,93% em 31 de dezembro de 2017, as taxas médias de captação,
equivalentes às taxas prefixadas, das operações de financiamento da Companhia são:
2019
Custo pré-fixado

2018

2017

% a. a.

% a. a.

% a. a.

Banco ABC Brasil S.A.

3,0416%

14,3674%

18,1559%

Banco Itaú Unibanco S.A.

7,7000%

-

-

Banco Bradesco S.A

9,3855%

-

-

Obrigações contratuais restritas covenants
A Companhia possui certas obrigações contratuais restritivas, que podem tornar os empréstimos
e financiamentos imediatamente exigíveis, conforme segue:
Empréstimo contratado em 31 de outubro de 2019 (Instrumento Particular de Cédula de Crédito
Bancário firmada junto ao Banco ABC Brasil S.A.): a) se incorrer em mora e/ou inadimplemento
de qualquer obrigação assumida perante o credor sob e de acordo com esse título; b) se
incorrer em mora e/ou inadimplemento, ou ainda vencimento antecipado, de qualquer outra
obrigação assumida perante o credor sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra
instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do credor, ou perante outras instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeira Nacional; c) ocorrência de alguma das hipóteses
estabelecidas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro; d) pedido ou decretação de
falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência
civil, intervenção, liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09
de fevereiro de 2005; e) protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição
de devedores e/ou garantidores, e não apresentação ao credor de prova satisfatória, a exclusivo
critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio
dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo Credor para a referida apresentação;
f) alteração do estado econômico-financeiro que reduza, de acordo com a análise de crédito do
credor, sua capacidade para cumprir quaisquer obrigação de pagamento assumidas perante o
Credo ou perante terceiros; g) alteração de seu objeto social da composição de seu capital
social, ocorrência de qualquer mudança, transferência ou cessão , direta ou indireta, de seu
controle societário/acionário, ou ainda sua incorporação, fusão ou cisão.
Empréstimo de capital de giro firmado junto ao Itaú Unibanco S.A. em 23 de outubro de 2019:
a) inadimplemento, de qualquer obrigação desta cédula ou de qualquer instrumento celebrado
com o Itaú ou de qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente pela Itaú
Unibanco Holding S.A.; b) se tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação
judicial ou extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja
responsável; c) morte, insolvência, interdição de qualquer devedor solidário, ou ocorrência de
qualquer dos eventos descritos no item (b) em relação a qualquer devedor solidário, sem
apresentação de substituto aceito pelo Itaú no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do
evento; d) se as garantias não forem efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, se
tornarem impróprias ou insuficientes para assegurar as obrigações e não forem substituídas no
prazo de 15 dias da comunicação do Itaú; e) houver sentença transitada em julgado em razão
de prática, pela Companhia, devedores solidários, ou administradores da Companhia ou dos
devedores Sslidários, de atos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho
infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente; f) ocorrer
qualquer processo de reorganização societária ou de alteração de controle, direto ou indireto,
em que a Companhia esteja envolvida; g) alteração do objeto social ou da atividade principal ou
alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de seu
ativo permanente; h) solicitação pela Companhia do encerramento da conta corrente mantida.
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Empréstimo de crédito bancário firmado junto ao Banco Bradesco S.A. pela SPE Marítima, na
data de 14 de novembro de 2018: se a) o (a, s) devedor (a, es, as) não sanar após 30(trinta)
dias corridos da simples comunicação feita pelo credor, podendo o credor exigir o seu pronto
pagamento, independentemente de qualquer novo aviso, notificação, interpelação ou protesto
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos em lei ou ainda: a) se contra o (a, s) devedor(a, es,
s), fiador(a, es, s) e interveniente(s) garantidor(a, es, s) for(em) movida(s) qualquer ação ou
execução, ou decretada qualquer medida judicial que, de alguma forma afete as garantias
constituídas no contrato ou que de alguma forma altere os respectivos requisitos e fundamentos
econômicos que ensejaram a concessão deste crédito; b) garantidor (a, es, as), falir(em),
requerer(em) recuperação judicial, tornar(em)-se insolvente(s), ou contra qualquer um deles for
protestado qualquer título por falta de pagamento; c) se, desfalcando-se a(s) garantia(s)
constituída(s) no contrato, em virtude de, depreciação ou deterioração, o (a, s) devedor(a, es,
as) não a reforçar(em), depois de devidamente notificado(s) para tal; d) se ocorrer a
descaracterização da figura do patrimônio de afetação por qualquer motivo, tenha ou não o(a, s)
devedor (a, es, as) dado causa; e) se o (a, s) devedor (a, es, as) deixar (em) de proceder as
comunicações devidas a comissão de representantes, tais como posição de vendas, balancetes
trimestrais e demonstrativos dos recursos recebidos; f) se verificarem não serem verdadeiras
quaisquer declarações feitas pelo(a, s) devedor (a, es, s), fiador(a, es, s), hipotecante(s) e
interveniente (s) garanti dor (a, es, s) no presente contrato, na documentação apresentada para
instruir o pedido de financiamento objeto deste contrato, bem como durante toda a vigência
desta operação e até a liquidação final; também no que se refere a integridade das garantias ora
constituídas (hipoteca, penhor e fiança), quanto a posição de vendas das unidades do
empreendimento ora financiado, assim como quanto a ocultação de informações sobre as
vendas, permutas, distratos, cessões das unidades do empreendimento, ou o não envio ao
credor dos respectivos instrumentos que respaldem as vendas, distratos, cessões ou permutas,
que tenham sido assinados com os adquirentes; bem como a eventual transferência, onerosa ou
não, como cessão, locação ou arrendamento das unidades ou dos direitos de crédito, que de
algum modo represente desvio do penhor e dos propósitos deste financiamento e do patrimônio
de afetação; g) se caracterizada a omissão por parte do(s) devedor(es) de informações sobre as
vendas, distratos, cessões ou permutas das unidades do empreendimento; h) se houver
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato ou de obrigação prescrita em lei; i) se o (a,
s) devedor (a, es, s) deixar (em) de apresentar, uma vez solicitados, os comprovantes de
pagamentos de quaisquer impostos, taxas ou contribuições que incidam, direta ou
indiretamente, sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária, ou que sejam de responsabilidade
do devedor(s) ou do(s) hipotecante(s), inclusive os impostos incidentes sobre o patrimônio de
afetação; j) se o (a, s) devedor (a, es, s) ceder (em) ou transferir (em), total ou parcialmente, a
terceiros, seus direitos e obrigações sem o expresso consentimento do credor ou ceder (em) ou
transferir (em), total ou parcialmente, a terceiros, qualquer garantia constituída neste contrato; k)
se o (a, s) devedor (a, es, s) ou hipotecante(s), interveniente (s) garantidor (a, es, s) gravar(em)
total ou parcialmente, com quaisquer ônus o(s) bem (ns) e direito(s) dado(s) neste contrato
como garantia(s); ou se sobre o(s) mesmo(s) vier(em) a recair penhora ou qualquer constrição
judicial; l) se o imóvel objeto da garantia for desapropriado, total ou parcialmente; m) se a obra
ficar paralisada por mais de 30 (trinta) dias; n) se o (a, s) devedor(a, es, as), fiador (a ,es, s) ou
interveniente(s) garantidor (a, es, s) deixar(em) de cumprir qualquer obrigação de pagamento
que tenha com o credor, inclusive as previstas neste contrato
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b)

Cronograma de vencimentos
São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos
indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até
a data dos balanços.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos.
Controladora
Ano

31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2018

-

-

773

-

-

3.222

2019

-

3.298

5.293

-

9.897

20.221

2020

2.883

2.040

-

2.883

2.040

-

2021

3.715

-

-

6.166

-

-

Acima de 2022

2.501

-

-

7.400

-

-

Total

9.099

5.338

6.066

16.449

11.937

23.443

16. Obrigações fiscais
A tabela a seguir apresenta os saldos das obrigações fiscais.
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

PIS a recolher

-

-

-

-

16

41

Cofins a recolher

1

1

1

3

73

195

ISS a recolher

-

-

-

16

42

130

Retenções a recolher

8

2

4

22

54

117

Patrimônio de afetação
(RET)

-

-

-

443

99

232

CSLL a recolher

3

3

3

33

216

133

IRPJ a recolher

5

4

4

38

367

205

Tributos diferidos (a)

-

-

-

2.175

2.434

4.275

IRRF a pagar

3

1

1

10

20

42

Total

20

11

13

2.740

3.321

5.370

Passivo circulante

20

11

13

2.031

2.644

4.232

709

677

1.138

Passivo não circulante
(a)Tributos Diferidos

Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

PIS diferido

201

225

395

Cofins diferido

930

1.040

1.828

CSLL a diferido

685

767

1.347

IRPJ diferido

359

402

705

Total

2.175

2.434

4.275

Circulante

1.466

1.757

3.137

709

677

1.138

Não circulante
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17. Adiantamentos de clientes
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Por recebimentos das
vendas de imóveis

-

-

-

27

6.148

4.889

Adiantamentos de
permutas

-

-

-

12.441

-

17.361

Total

-

-

-

12.468

6.148

22.250

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes são superiores aos valores reconhecidos de receitas.
Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do seu reconhecimento inicial, ou na data que for possível dada avaliação.
A técnica utilizada foi baseada na receita, pela qual foi estabelecido o valor justo da contraprestação,
e utilizado o preço de cotação dos bens junto ao projeto vinculado, ou seja, não utilizou do mercado ativo
e sim do empreendimento para definir o valor justo das unidades permutadas.

18. Provisão para contingências
a.

Provisão para riscos
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cível e trabalhista a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis
perdas, conforme abaixo:
Controladora
2019
Provisões cíveis (a)
Provisões trabalhistas (b)
Provisões tributárias (c)
Total

2018

Consolidado
2017

2019

2018

2017

271

-

-

2.154

3.770

690

-

42

22

-

420

2.935

-

-

-

-

-

-

271

42

22

2.154

4.190

3.625

(a) Provisões cíveis
A Companhia litiga na esfera cível, que usualmente se resume em discussões de cunho
indenizatório, ações de cobrança, prestação de contas etc.
(b) Provisões trabalhistas
As ações judiciais de natureza trabalhistas envolvem discussões, principalmente,
de pedidos de indenização por acidente de trabalho, horas extras, reconhecimento de
periculosidade ou insalubridade.
(c) Provisões tributárias
A Companhia é parte em ações judiciais de natureza tributária, que consistem
de discussões em processos sobre tributação sobre ganho de capital e tributação de
receitas das unidades permutadas.
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A movimentação da provisão para demandas judiciais é conforme segue:
Provisões

Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016

10

2.189

Provisões constituídas durante o exercício

12

1.613

Provisões revertidas durante o exercício

-

(177)

22

3.625

Provisões constituídas durante o exercício

28

573

Provisões revertidas durante o exercício

(8)

(8)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

42

4.190

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Provisões constituídas durante o exercício
Provisões pagas durante o exercício
Provisões revertidas durante o exercício

229

-

(2.265)

-

-

271

2.154

Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016

-

82

Depósitos efetuados e atualização

-

28

Resgates e atualização

-

(38)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

-

72

Depósitos efetuados e atualização

-

16

Resgates e atualização

-

-

Saldo em 31 de dezembro de 2018

-

88

Depósitos efetuados e atualização

-

-

Resgates e atualização

-

(29)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

-

59

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Depósitos judiciais

b.

229

Passivos contingentes para os quais não é requerido provisão
Os processos com perspectivas de perda julgadas pela Administração como possível (em
avaliação conjunto com seus assessores legais), para as quais não foram constituídas
provisões, é conforme segue:
Controladora
2019

2018

Consolidado
2017

2019

2018

2017

Provisões cíveis

734

674

-

5.410

4.954

2.350

Provisões trabalhistas

709

754

1.352

962

1.047

1.542

Provisões tributárias

603

-

-

603

-

-

2.046

1.428

1.352

6.975

6.001

3.892

Total

Provisão para garantia pós obra
As gestoras de engenharia e construção da Companhia, possuem expertise e estão
estruturadas com recursos humanos e equipamentos com vistas ao atendimento das demandas
de pós obra de unidades vendidas e nas áreas condominiais dos empreendimentos
incorporados pelas SPEs controladas da Companhia. Por outro lado, as SPEs controladas pela
Companhia, por não terem expertise, bem como estrutura para esse fim, contratam as referidas
gestoras, com o escopo de manutenção e atendimento à todas demandas de pós-obra
recorrentes e decorrentes das responsabilidades legais e contratuais das unidades
comercializadas, bem como das áreas condominiais. Em contrapartida as gestoras fazem jus
aos honorários previamente estabelecidos sobre o orçamento de custo de construção de cada
empreendimento, devidos após a respectiva conclusão.
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Essa verba sobre o valor do orçamento de custo de obra também está contemplada nos estudos
de viabilidade do empreendimento desde o seu nascedouro. Deste modo, as incorporadoras dos
empreendimentos ficam desincumbidas da garantia de pós-obra. Destaca-se, por oportuno, que
as gestoras têm a prerrogativa de utilizar as cauções retidas de contratos de empreiteiras,
quando a causa de eventuais patologias tenha sido de responsabilidade delas.
As retenções de garantia pós obra estão demonstradas na Nota Explicativa no 14

19. Lucros a distribuir
Os saldos se referem aos lucros destinados aos sócios não controladores, pessoas físicas e jurídicas,
das controladas.

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

Resultado de vendas de imóveis a apropriar (consolidado)
Consolidado
31/12/2019
Vendas contratadas de imóveis de empreendimentos em
andamento
(-) Receita bruta apropriada com venda de imóveis
Receita a apropriar com venda de imóveis

31/12/2018

31/12/2017

18.572

10.774

38.788

(11.247)

(3.034)

(9.367)

7.325

7.740

29.421

Custos orçados dos imóveis vendidos

10.894

6.568

25.776

(-) Custos incorridos apropriados

(6.597)

(1.849)

(6.225)

Compromissos com custos orçados a apropriar

4.297

4.718

19.551

Resultados de vendas de imóveis a apropriar

3.028

3.022

9.870

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

389

61

CFL Participações e Incorporações Ltda.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

b)

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Gastos incorrido das unidades em estoque

14.046

12.757

41.715

Custo orçado total a incorrer das unidades em estoque

11.413

17.788

24.715

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

25.449

30.545

66.430

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

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos na modalidade “patrimônio
de afetação”, em observância à Lei no 10.931/04.

390

62

391

-

-

709

677

1.757

2.434

4,00%

6,73%

6,32%

38.486

31/12/2018

Consolidado

Os montantes classificados como não circulante serão realizados a partir de janeiro de 2021 e estão consistentes com a segregação das contas a receber.

-

1.466

Não Circulante

-

-

Circulante

-

2.175

-

Total

-

4,00%
-

6,73%

34.354

Alíquota nominal – RET

-

31/12/2019

Alíquota nominal - Lucro Presumido

-

31/12/2017

6,33%

-

31/12/2018

Controladora

Alíquota efetiva

Receita apropriada e não recebida

Diferenças temporárias

31/12/2019

21. Imposto de renda e contribuição social

1.138

3.137

2.275

4,00%

6,73%

4,63%

92.420

31/12/2017
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22. Credores de investimentos
A tabela a seguir apresenta os saldos dos credores de investimentos:
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Carril Assessoria
Empresarial Ltda.

564

588

600

564

588

600

Passivo não circulante

564

588

600

564

588

600

Referem-se a valores de projeto suspenso, que estão sendo devolvidos aos investidores.

23. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 2016 era de R$ 9.971, dividido em
9.971.120 cotas sociais ao valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Em 2017 houve aumento do capital social através de saldo capitalizado de adiantamento para
futuro aumento de capital no valor de R$ 900 e passou a ser de R$ 10.871, dividido em
10.871.120 cotas sociais ao valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Em 2018 e 2019 não houve alterações no capital social em relação ao fechamento de 31 de
dezembro de 2017.

b)

Lucro (prejuízo) por cota
O lucro (prejuízo) por cota básico é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo)
do exercício atribuído aos detentores de cotas pela quantidade média ponderada de cotas
disponíveis durante o exercício.
O lucro (prejuízo) por cota diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo)
atribuído aos detentores de cotas pela quantidade média ponderada de cotas disponíveis durante
o exercício, mais a quantidade média ponderada de cotas que seriam emitidas no pressuposto do
exercício de efeitos diluidores (como exemplo, opções de compra de ações). Para 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017 não houve efeitos diluidores.
O quadro a seguir apresenta os dados de resultado e quantidade de cotas utilizadas no cálculo
dos lucros (prejuízos) por ação para cada um dos exercícios apresentados:
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Lucro/prejuízo atribuível aos acionistas controladores

(2.743.000)

(2.087.000)

3.938.000

Média ponderada de ações ordinárias em circulação

11.003.563

11.003.563

11.003.563

(0,25)

(0,19)

0,36

Lucro/prejuízo por ação expresso em reais

Em junho de 2020 houve redução de capital no montante de R$ 3.144, com a saída do sócio não
controlador e aumento de capital de R$ 29.153, totalizando R$ 36.880 dividido em 36.880 cotas.
Desta forma, o lucro (prejuízo) por cotas nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 foram calculados,
de forma retrospectiva, com base na média ponderada de cotas entre 1º de janeiro de 2020 a 30
de junho de 2020, de forma a refletir o efeito das cotas em circulação em 30 de junho de 2020 –
último fechamento disponível antes da aprovação para emissão das presentes demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.
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c)

Adiantamento para futuro aumento de capital
Referem-se a valores aportados pelos sócios para aumento de capital, de forma
irreversível e irretratável, com valores e quantidades de conversão definidas previamente
e não sofrem nenhuma correção.
Em 2018 foram aportados R$ 5.797 referentes à 5.796.916 cotas, sendo R$ 5.353 pelo
sócio controlador e R$ 444 pelo sócio minoritário. Em 2019 foram aportados R$ 1.337
referentes à 1.337 cotas, sendo R$ 814 pelo sócio controlador e R$ 523 pelo sócio
minoritário.
Em junho de 2020, os sócios deliberam o aumento de capital social em 7.134 cotas, no valor de
R$ 7.134, subscritas e integralizadas através da utilização do adiantamento para futuro aumento
de capital detidos pelos sócios da Companhia.

d)

Transação de capital
Transações de capital decorrem de operação de reestruturação societária, ocorridas entre os
sócios, que não resultou em perda de controle e, portanto, reconhecidas no patrimônio líquido,
conforme requerido pelas normas contábeis

24. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receita com venda de imóveis

-

-

-

41.629

61.549

128.677

Receitas personalização

-

-

-

28

218

225

Receita c/ vendas índices

-

-

-

1.224

-

-

227

213

206

1.303

1.141

1.081

(4.454)

(24.796)

(15.625)

-

-

-

(67)

-

-

(8)

(8)

(6)

(1.947)

(2.109)

(4.786)

219

205

200

37.716

36.003

109.572

Receita de aluguéis
g
Cancelamento de Vendas
Ajuste a valor presente
Impostos sobre vendas e serviços
Receita líquida operacional

25. Custo dos imóveis vendidos
A composição do custo dos imóveis vendidos, classificados por natureza, está demonstrados a seguir:
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Custo dos imóveis vendidos

-

-

-

(28.467)

(25.142)

(69.209)

Custo venda índice

-

-

-

(1.357)

-

-

Custo de personalizações

-

-

-

(18)

(221)

(862)

Total

-

-

-

(29.842)

(25.363)

(70.071)
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26. Despesas gerais, administrativas e tributárias
A composição das despesas classificados por natureza está demonstrados a seguir:
Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Água, luz, telefone

-

(3)

-

(86)

(134)

(486)

Condomínios

-

-

-

(1.371)

(1.456)

(1.287)

Brindes e ofertas

-

-

-

-

(1)

-

Comissões e intermediação

-

-

-

(941)

(1.376)

(1.915)

Convenções e reuniões

-

-

-

-

(92)

(282)

Cursos de aperfeiçoamento

-

-

-

-

(5)

(4)

(5)

(7)

(7)

(5)

(7)

(7)

(23)

(12)

(2)

(34)

(12)

(2)

Despesas pós obra

-

-

-

-

(623)

-

Despesas postais

-

-

-

-

(4)

(5)

Depreciação
Despesas legais

Desp. com contingência

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(229)

(20)

(12)

-

(565)

(1.436)

Desp. com multas

-

-

-

(709)

-

(1.894)

Desp. manutenção pós
obra

-

-

-

(1.340)

(6.177)

(1.969)

Desp. com veículos

-

-

-

-

(2)

(1)

Desp. de viagens

-

-

-

(15)

(17)

(13)

(39)

-

-

(538)

(98)

(750)

(2)

(19)

-

(2)

(21)

(20)

IPTU

-

(10)

-

(574)

(450)

(164)

Material de consumo

-

-

-

(2)

(3)

(28)

Plantão de vendas

-

-

-

(161)

(323)

(865)

(135)

(76)

(32)

(1.526)

(419)

(893)

Prêmios de seguros

-

-

-

-

-

(38)

Provisão para perda
esperada

-

-

-

-

-

(391)

Publicidade e propaganda

-

-

-

(478)

(245)

(675)

Reembolso de despesas

-

-

-

(2)

(2)

(2)

Vale-transporte e condução

-

-

-

(8)

(13)

(19)

(433)

(147)

(53)

(7.792)

(12.045)

(13.146)

Impostos e taxas diversas
Materiais de escritório

Prestação serviços (PJ)

Total

27. Outras receitas e despesas operacionais
A composição das outras receitas e despesas está demonstrada a seguir:
Controladora

Receita alienação
investimento ((a))

31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

2.130

-

-

2.130

-

Outras receitas operacionais

129

892

398

138

897

397

Ajuste valor justo

(30)

75

(115)

(765)

516

(357)

-

(2.389)

-

-

(2.389)

-

99

709

283

(626)

1.154

40

(-) Custo alienação
investimento (a)
Total

(a) Venda de participação conforme Nota Explicativa no 9.6.
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28. Receitas e despesas financeiras líquidas
A composição das despesas e receitas financeiras está demonstrada a seguir:
Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Receitas financeiras
Rendimentos s/ aplicações financeiras

6

19

7

204

168

Juros recebidos

-

-

-

-

-

714
26

Acréscimos contratuais

-

-

-

63

26

236

Multas contratuais

-

-

-

2

4

Receita atualizações

-

-

-

1.664

4.699

2.591

Ajuste a valor presente

-

-

-

-

-

300

(-) PIS/ Cofins sobre receitas financeiras

-

-

-

-

-

(6)

Total

6

19

7

1.931

4.895

3.865

(612)

(894)

(1.348)

(928)

(935)

(1.433)

-

-

-

(104)

(88)

(47)

(15)

(16)

(19)

(56)

(60)

(218)
((6.055))

Despesas financeiras
Juros pagos
Multas diversas
Despesas bancárias
Juros sobre empréstimos

((212))

-

-

((1.362))

((1.469))

102

(601)

(135)

(183)

(602)

(135)

Total

(737)

(1.511)

(1.502)

(2.633)

(3.154)

(7.888)

Receitas (despesas) financeiras,
líquidas

(731)

(1.492)

(1.495)

(702)

1.741

(4.023)

Atualização INCC

29. Segmentos operacionais
A administração da Companhia baseia os seus relatórios internos gerenciais para tomada de decisões
nas próprias informações consolidadas, considerando apenas um segmento operacional referente à
“Incorporação Imobiliária”, com foco no residencial de alto padrão.
Não obstante a menor participação, nos resultados dos últimos 03 exercícios, de produtos com perfil não
residencial, devido ao compartilhamento das estruturas e dos custos corporativos, gerenciais e
operacionais da Companhia e suas controladas, elas não são gerenciadas como segmentos
independentes, sendo os resultados da Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma
integrada.

30. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
A Companhia e suas controladas administram seu capital, para assegurar a continuação de
suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes
interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e
do patrimônio.
A estrutura de capital da Companhia e de suas controladas é formada pelo endividamento
líquido (empréstimos e financiamentos detalhados na Nota Explicativa no 15, deduzidos pelo
saldo de caixa e equivalentes de caixa na Nota Explicativa no 4) e pelo patrimônio líquido da
Companhia (que inclui capital, reservas de lucros, reserva de capital e participações acionistas
não controladores).
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b)

Categorias de instrumentos financeiros
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

3

2.792

1.453

1.529

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes
de caixa

93

Contas a receber
de clientes
Partes relacionadas

43

-

-

-

34.354

38.486

92.420

123

181

215

44

182

960

63

51

146

7.071

14.435

7.873

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Partes relacionadas

c)

9.099

5.338

6.066

16.449

11.937

23.443

13.543

22.068

25.510

21.712

27.986

42.873

Objetivos da gestão do risco financeiro
A Companhia monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses
riscos destacam-se os riscos de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco
de liquidez. O principal objetivo é manter a exposição da Companhia a esses riscos em níveis
mínimos, utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e
controlando riscos de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
A Companhia dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de
empreendimentos imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário,
tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:
•

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

•

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou
economicamente;

•

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia
do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

•

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

•

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades da Companhia, bem como à sua localização;
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e)

•

As margens de lucro da Companhia podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

•

As oportunidades de incorporação podem diminuir;

•

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

•

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo.
A Companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores
devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel,
a sua venda em condições satisfatórias;

•

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

•

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.

Exposição a riscos cambiais
A Companhia e suas controladas não estão diretamente expostas aos riscos cambiais por não
possuírem transações em moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
A Companhia e suas controladas apresentam abaixo as informações suplementares sobre seus
instrumentos financeiros que são requeridas pela Instrução CVM no 475/08, especificamente
sobre a análise de sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar,
a Companhia adotou as seguintes premissas, definidas na Instrução CVM n o 475/08:
•

Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para a Companhia, e que é referenciado por fonte externa
independente (Cenário I). O cenário provável é a manutenção dos indicadores de
exposição, considerando a taxa mais recente até a data da publicação das demonstrações
financeiras;

•

Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e

•

Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pela Companhia e suas controladas.
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7.350

Empréstimos, financiamentos pós fixados

7.350

Empréstimos, financiamentos pós fixados

Receita financeira

Aplicações financeiras em CDI

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

4.242

6.001

3.098

Empréstimos pré fixados

Despesa financeira

Risco

4.242

Variação negativa

Receita financeira

Aplicações financeiras em CDI

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

6.001

3.098

Empréstimos pré fixados

Despesa financeira

Risco

Variação positiva
-

-

204

CDI a 0,21%

(46)

CDI a 0,21%

(122)

Poupança a 0,13%

Cenário I Provável

204

CDI a 0,21%

(46)

CDI a 0,21%

(122)

Poupança a 0,13%

Cenário I Provável

Os saldos apresentados nos quadros a seguir contemplam os valores consolidados:

-

2019

-

255

CDI a 0,26%

(57)

CDI a 0,26%

(152)

Poupança a 0,16%

Cenário II Deterioração de 25%

153

CDI a 0,16%

(34)

CDI a 0,16%

(91)

Poupança a 0,10%

Cenário II Deterioração de 25%

2019

306

CDI a 0,32%

(69)

CDI a 0,32%

(183)

Poupança a 0,20%

-

Cenário III - Deterioração
de 50%

102

CDI a 0,11%

(23)

CDI a 0,11%

(61)

Poupança a 0,07%

-

Cenário III - Deterioração
de 50%
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g)

Gestão de risco de liquidez
A Companhia e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de
crédito bancárias julgadas adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e do
fluxo de caixa real e da combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

h)

Concentração de risco
A Companhia e suas controladas mantêm contas correntes bancárias e aplicações financeiras
em instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios objetivos para
diversificação de riscos. O saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não
existe um cliente que represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional
líquida, nem do saldo a receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros da Companhia e de suas
controladas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, que se encontram registrados pelo
custo amortizado, aproximam-se do valor justo, uma vez que a natureza e a característica das
condições contratadas se assemelham àquelas disponíveis no mercado nas datas das
demonstrações financeiras.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, bem como as aplicações financeiras, é indexado ao CDI;
portanto, os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos financeiros.

Hierarquia de valor justo
A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos
financeiros pela técnica de avaliação:
•

Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

•

Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos
preços);

•

Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado
(“inputs” não observáveis).

Durante os exercícios de 2019, 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas não possuíam
instrumentos financeiros derivativos e/ou transações envolvendo derivativos embutidos.

31. Transações que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia realizou as
seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto, não foram
apresentadas nas demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixas, conforme abaixo:
Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

-

-

-

para futuro aumento de capital

-

-

Total

-

-

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

-

17.361

900

-

2.467

21.511

900

-

2.467

38.871

Adiantamentos de clientes - permutas
realizadas no período
Aumento de capital com adiantamento

32. Compromissos
A Companhia assinou instrumentos particulares para a aquisição de terrenos com promessa de permutas
por unidades imobiliárias. Estes contratos possuem condições suspensivas relacionadas às aprovações
e regularizações que não estão sob o controle da Companhia e que precisam ser superadas para a
concretização da transação.
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33. Seguros
A Companhia e suas controladas mantêm seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos
sobre ativos e/ou responsabilidades.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho/2020 e
junho/2023.
As coberturas de seguros são as seguintes:
Modalidade
Riscos de engenharia (a)

(a)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

91.975

35.700

56.275

Risco de engenharia – obras civis em construção – apólice “all risks”, que oferece garantia contra
todos os riscos envolvidos na construção de um empreendimento, tais como incêndio, roubo e
danos de execução, entre outros. Esse tipo de apólice permite coberturas adicionais conforme
riscos inerentes à obra, entre os quais se destacam responsabilidade civil geral e cruzada,
despesas extraordinárias, tumultos, responsabilidade civil do empregador e danos morais; as
coberturas incluem: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no canteiro de obras, tais como
danos da natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios, alagamentos, terremotos entre
outros, danos inerentes à construção, emprego de materiais defeituosos ou inadequados, falhas na
construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos causados por erros de
projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos greves etc.

34. Eventos subsequentes
Movimentações societárias
Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de contrato social da CFL - PARTICIPAÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. (“Companhia”), por meio da qual foi aprovada, dentre outros atos, a retirada
do sócio Fabiano Bocorny Correa (“Fabiano”), mediante dissolução parcial da Companhia e devolução de
haveres. Com a sua retirada, a totalidade das 3.144.078 cotas detidas pelo sócio retirante foram
canceladas, com a consequente redução do capital social da Companhia no valor de R$ 3.144. Em 30 de
junho de 2020 foi realizada a 7ª alteração de contrato social da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.,
por meio da qual a Companhia entregou para Fabiano 3.307.500 cotas da CG 258 Incorporação
Imobiliária Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da Companhia. Em 30 de
julho de 2020 foi realizada a 1ª alteração de contrato social da AGC2 Participações Ltda., por meio da
qual a Companhia entregou para Fabiano as 626.182 cotas da AGC2 Participações Ltda. de sua
titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da Companhia, em agosto de 2020, conforme
instrumento firmado, em julho de 2020, entre a Companhia e o sócio retirante, Fabiano Bocorny Correa, a
Companhia efetuou pagamento no valor de R$ 1.000 como complemento aos pagamentos.
Em 22 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aumento de capital social de R$ 17.063, subscrito e
integralizado pelo sócio controlador, sendo (i) a quantia de R$ 5.876 integralizada mediante a utilização
da totalidade dos créditos de adiantamento para futuro aumento de capital detidos na Companhia; (ii) o
valor de R$ 86.965 integralizado mediante a transferência de 86.965 cotas de emissão da sociedade PAF
- Assessoria Imobiliária Ltda.; (iii) o valor de R$ 10.591 integralizado mediante a transferência de
10.591.151 cotas de emissão da sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.; (iv) o valor de
R$ 385 integralizado mediante a transferência de 2.000.000 de cotas de emissão da Canto da Lagoa
Incorporação Imobiliária SPE Ltda.; e (v) o valor de R$ 124 integralizado mediante a transferência de
124.118 cotas de emissão da RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de
Imóveis Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pelo sócio controlador, a totalidade das participações societárias detidas pelo
sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e RS Planejamento, Marketing, Intermediação
e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter participações
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correspondente a 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 50%
(cinquenta por cento), respectivamente, do capital social total das referidas sociedades.
Na mesma data, foi aprovada a transformação de tipo jurídico da Companhia, de sociedade limitada para
sociedade anônima, passando a ser denominada CFL INC PAR S.A.
Em 30 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aporte de capital em R$ 69.843, subscrito e
integralizado pelo acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, dos quais (i) R$
10.832 destinados à conta de capital social e (ii) R$ 59.011 destinados à conta de reserva de capital,
totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: (a) o valor de R$ 28.983 integralizado em moeda
corrente nacional, (b) o valor de R$ 4.819 integralizado mediante a transferência de participações e
direitos detidos na sociedade em conta de participação denominada Marechal Andrea; (c) o valor de R$
1.303 integralizado mediante a transferência de participações e direitos detidos na sociedade em conta
de participação denominada SCP Square Garden; (d) o valor de R$ 9.383 integralizado mediante a
transferência de 9.520.000 cotas de emissão da sociedade Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Ltda.; (e) o valor de R$ 5.337 integralizado mediante a transferência de 5.295.575 cotas de emissão da
sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.; (f) o valor de R$ 20.017 integralizado mediante a
transferência de 4.093.071 cotas de emissão da sociedade Rjpar Administração e Participações Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pela acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, a
totalidade das participações societárias por ela detida nas sociedades Canto da Lagoa Incorporação
Imobiliária SPE Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. e Rjpar Administração e Participações
Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter participações correspondente a 100% (cem por
cento), 37,50% (trinta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 100% (cem por cento),
respectivamente, do capital social total das referidas sociedades. Ainda, a Companhia passou a deter
participação correspondente a 100% (cem por cento) na sociedade em conta de participação
denominada Marechal Andrea e 25% (vinte e cinco por cento) na sociedade em conta de participação
denominada SCP Square Garden.
As operações supracitadas foram realizadas com empresas em que a Companhia já detinha o controle
ou o controle em comum (através da Holding LBC Investimentos e Participações – EIRELI ou da pessoa
física do sócio controlador Luciano Borcony Correa), exceto pela SCP Square Garden, onde a
Companhia figura como sócia participante.
Na mesma data, a Companhia retirou-se das sociedades CG 700 Incorporação, Administração e
Locação de Imóveis Próprios Ltda. (“CG 700”) e CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. (“CG 258”). A
Companhia retirou-se da CG 700 cedendo e transferindo a totalidade da sua participação, mediante
distribuição de dividendos in natura, no montante de R$ 13.008, para o sócio Luciano Bocorny Correa. A
Companhia retirou-se da CG 258 mediante dissolução parcial e devolução de haveres recebendo, em
contrapartida a sua retirada, determinados direitos e bens imóveis no valor de R$ 4.273. Anteriormente à
sua retirada da CG 258, a Companhia integralizou, em aumento de capital social na CG 258, o valor de
R$ 2.745, sendo R$ 2.680 em moeda corrente nacional, mediante a emissão de uma nota promissória
pro soluto, de mesmo valor, quitada em 11 de agosto de 2020, e R$ 65 mediante a utilização de créditos
de adiantamento para futuro aumento de capital social detidos pela Companhia na CG 258.
Ainda em 30 de junho de 2020 a Companhia celebrou contrato com as Afiliadas sob controle comum CFL
Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL Administração e Gestão
de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma irrevogável e irretratável, a
transferência à Companhia de funcionários e contratos destas empresas, a fim de que a Companhia
passe a realizar as atividades de gestão e administração de obras e empreendimentos anteriormente
realizadas por estas.
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Cumprimento de obrigações contratuais de instrumentos financeiros
Em 30 de junho de 2020, a Companhia estava em desacordo com determinadas cláusulas restritivas
(“covenants”), referente as movimentações de reorganização societária, constantes em contratos com
instituições financeiras, que poderiam exigir o vencimento antecipado dos passivos vinculados a esses
contratos. Em agosto de 2020 a Administração obteve “waiver” junto às instituições financeiras onde
estas declaram não haver vencimento antecipado.

*
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Relatório da Administração

A administração da Companhia vem por meio deste apresentar os resultados combinados das investidas
da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Em 2019,
observamos uma retomada no setor imobiliário em nossa região de atuação, com forte demanda pelos
produtos CFL, mesmo não tendo realizado lançamentos.
Com esse incremento na comercialização de estoque, bem como a evolução das obras que tínhamos em
andamento, conseguimos elevar a receita em 25,9% contra 2018.
Em relação às despesas operacionais, reduzimos em 27,5% contra 2018, adequando nossa estrutura à
operação daquele momento.
Desta forma, fomos capazes de entregar uma margem líquida de 11,6%, 7,0 p.p. acima do ano anterior,
gerando um lucro líquido de R$9,7 milhões, mais de 3x superior.
Entendemos que nosso mercado de atuação passa por um novo momento de demanda. Com isso, a
Companhia se prepara para um novo ciclo de lançamentos, através de um plano de negócios consistente
com nosso histórico, focado sempre no retorno sobre o capital investido e em obter margens saudáveis
para fins de incorporação imobiliária.

Receita Líquida (R$ MM)

161,5

2017

66,7

84,0

2018

2019

Despesas Gerais e Adm. (R$ MM) e % da Receita
46,1%

23,5%
16,8%
27,2

30,7

2017

2018

19,7
2019

3
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Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%)
22,5%

11,6%
4,6%
36,4
2017

3,1
2018

9,7
2019
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações
financeiras combinadas
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Iguaçu, 418 - Sala 1404
Petrópolis, Porto Alegre (RS) Brasil
T +55 51 3500-8473

Aos Quotistas e Administradores do
Grupo CFL
Porto Alegre – RS

Opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo CFL (formado pelas empresas
relacionadas na Nota Explicativa no 1), que compreendem os balanços patrimoniais combinados em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado
para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo CFL em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o desempenho combinado de suas operações e
os seus respectivos fluxos de caixa combinados para os exercícios findos nessas datas, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44 –
Demonstrações Combinadas.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas”.
Somos independentes em relação ao Grupo CFL, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Ênfases
Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias não concluídas
Conforme descrito nas Notas Explicativas nos 2.1 e no 3.14, as demonstrações financeiras combinadas
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Dessa forma, a determinação
da política contábil adotada pela entidade para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e
venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle,
seguem o entendimento da Administração da Companhia quanto à aplicação da NBC TG 47, alinhado
com aquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2018. Nossa opinião não
está ressalvada em relação a esse assunto.
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 1.a, em junho de 2020 a CFL Participações e Incorporações
Ltda. (atualmente denominada CFL INC PAR S.A) teve o capital social aumentado pela conferência, por
seu controlador, de participação societária nas empresas Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., PAF Assessoria Imobiliária Ltda., RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis
Ltda., Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária
SPE Ltda., sendo estas anteriormente entidades sob controle comum sendo que, a partir do citado ato
societário, passaram a ser controladas diretas da CFL Participações e Incorporações Ltda. Ainda em
junho de 2020, a CFL Participações e Incorporações Ltda. celebrou contrato com as entidades sob
controle comum denominadas CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma
irrevogável e irretratável a transferência à CFL Participações e Incorporações Ltda. de funcionários e
contratos, a fim de que o Grupo passe a realizar as atividades de gestão e administração de obras de
empreendimentos (cujas atividades eram anteriormente realizadas por estas). Adicionalmente, através
das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda., RL
Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., PAF - Assessoria Imobiliária Ltda e RS
Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. conduziu, desde 2012, as
atividades de gestão da construção e comercialização do empreendimento do Fundo de Investimento
Imobiliário SC 401 (centro comercial constituído de unidades comerciais e área para lojas e vagas de
estacionamento destinados à venda e locação). Dessa forma, as demonstrações financeiras combinadas
do Grupo CFL estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio de uma única
demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo CFL
independentemente da disposição de sua estrutura societária e com uniformização de políticas
contábeis, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas, conforme requerido
pela Norma NBC TG 44/Deliberação CVM 708/13). Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.3 às
demonstrações financeiras combinadas estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises
adicionais a terceiros e não representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de
uma pessoa jurídica e suas controladas, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de
dividendos e de impostos nem para nenhuma outra finalidade societária. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.

1. Apuração da receita de incorporação imobiliária
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 3.14 – Reconhecimento da receita com venda de imóveis e
com a prestação de serviços, as receitas resultantes das operações de incorporação imobiliária,
referentes a cada empreendimento que está em fase de construção, são apuradas pelo Grupo levandose em consideração os respectivos estágios de execução através do método de percentual de execução
(“POC” - percentage of completion), em conformidade com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018,
conforme detalhado na Nota Explicativa no 2.1. Os procedimentos para determinar, apurar e contabilizar
as receitas oriundas das operações de incorporação imobiliária envolvem uso de estimativas sobre os
custos orçados e custos incorridos nos empreendimentos para mensurar as receitas através do critério
de cálculo estabelecido na metodologia denominada de POC. Nesse sentido, os controles, premissas e
ajustes utilizados para elaboração dos orçamentos dos projetos em fase de construção podem afetar, de
forma significativa, o reconhecimento das receitas do Grupo, impactando seu resultado e respectiva
performance.
Este assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido as receitas liquidas serem um
componente de performance relevante em relação à demonstração do resultado e item crítico neste setor
de incorporações imobiliárias e na medição de performance, já que quaisquer mudanças no orçamento
das obras e, respectivamente, nas margens, e o não cumprimento das obrigações de performance, caso
não identificados tempestivamente, podem gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras
combinadas do Grupo. Portanto, consideramos área de risco de acordo com os normativos de auditoria,
tendo em vista seu reconhecimento estar suportado em estimativas baseadas em orçamentos de custos
(entre outras métricas que podem ter caráter subjetivo até o final da obra).
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
No que diz respeito ao resultado de incorporação imobiliária, nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros: (a) compreensão do processo e principais atividades de controle utilizados pela
Administração para apuração do resultado de incorporação imobiliária; (b) em base amostral, obtivemos
os orçamentos aprovados pela Administração e confrontamos com os valores utilizados no cálculo da
apuração do resultado de incorporação imobiliária; (c) analisamos as estimativas de custos a incorrer
(aprovados pelo Departamento de Engenharia), bem como os resultados entre os custos finais e
orçados, obtendo esclarecimentos e examinando as evidências para suportar as variações não usuais;
(d) testamos a acuracidade matemática dos cálculos efetuados, incluindo a apuração do POC –
percentagem of completion aplicado para cada empreendimento; (e) em base amostral, inspecionamos
contratos de vendas, a realização de testes de recebimentos subsequentes e recalculamos a atualização
do contas a receber em conformidade com os índices contratualmente estabelecidos; (f) em base
amostral, testamos a documentação suporte dos custos incorridos e pagamentos efetuados, incluindo os
custos de aquisição dos terrenos; (g) analisamos os controles existentes para movimentação dos juros
capitalizados, avaliando se estão de acordo com os requisitos para serem elegíveis e qualificáveis para
capitalização.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que o resultado de incorporação imobiliária e as
respectivas divulgações estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto.
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2. Mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 11 – Propriedades para investimento, o Grupo possui
saldos de propriedades para investimento mensuradas ao valor justo apurado por especialistas
independentes contratados pela Administração. Como todo processo de avaliação, requer julgamento
crítico, com impacto significativo nas demonstrações financeiras combinadas, pois utiliza e é baseado em
premissas e métodos no processo de avaliação do valor justo. As incertezas inerentes à determinação da
estimativa podem resultar em efeitos relevantes no valor justo, impactando as demonstrações financeiras
combinadas tomadas em conjunto.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à relevância
dos montantes envolvidos em relação às demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto e
aos potenciais riscos ao resultado do exercício em virtude das incertezas inerentes à determinação da
estimativa de valor justo, considerando-se a utilização de informações de mercado e grau de julgamento
exercido pela Administração.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) revisão, avaliação e desafio das
premissas utilizadas pela Administração e seu especialista na determinação do valor justo; (b) análise da
qualificação, independência e objetividade do especialista independente contratado pela Administração
para a elaboração dos laudos de avaliação a valor justo; (c) envolvimento de especialistas de nossa área
de finanças corporativas para análise, recálculo e desafio das premissas e métodos utilizados e avaliação
da razoabilidade e consistência com os dados e premissas utilizados; e (d) análise da exatidão dos
cálculos aritméticos e matemáticos.
Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que as premissas e estimativas utilizadas pelo
Grupo para mensuração do valor justo das propriedades para investimento e respectivas divulgações
estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes ao balanço patrimonial combinado referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 (saldos iniciais de 1 o de janeiro de 2017), apresentados para fins de comparação, não
foram auditados por nós nem por outro auditor independente.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras combinadas
A administração do Grupo CFL é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo CFL continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras combinadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo CFL ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo CFL são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

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

•

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo CFL;

•

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

•

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

•

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

•

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
Porto Alegre, 21 de agosto de 2020

Romeu
Sabino
Rome
me
m
eu Sa
S
abino da Silva
CRC
1RS-071.263/O-0
CT
C
TC
RC 1RS-071.263/O
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Grupo CFL
Balanços patrimoniais combinados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

ATIVO
Com binado
Notas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

2.967

1.712

1.558

4.929

Contas a receber

5

34.747

27.815

67.881

77.783

Imóveis a comercializar

6

138.351

165.356

141.201

141.725

Impostos a recuperar

-

314

261

311

259

Outros créditos

8

59

1.475

1.358

2.471

Partes relacionadas

9

-

-

745

8.046

Despesas do exercício seguinte

-

39

-

-

-

176.477

196.619

213.054

235.213

Total ativo circulante
Ativo não circulante
Aplicações financeiras

-

5.403

6.246

7.482

14.349

Adiantamentos para devolução cota capital

7

26.361

20.332

20.154

13.156
22.559

Contas a receber

5

11.195

10.709

24.594

Depósitos judiciais

-

59

88

72

82

Outros créditos

8

372

285

210

248

Partes relacionadas

9

428

566

599

498

Investimentos

-

1.586

1.571

1.436

1.304

11

20.462

21.226

20.710

21.067

259

249

260

74

66.125

61.272

75.517

73.337

242.602

257.891

288.571

308.550

Propridade para investimento
Imobilizado

-

Total ativo não circulante

Total do ativo

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.

415

11

Grupo CFL
Balanços patrimoniais combinados 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Com binado
Notas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

Passivo circulante
Fornecedores

12

8.135

15.934

7.876

9.555

Empréstimos e financiamentos

13

2.883

9.897

3.222

28.429

Obrigações fiscais

14

2.799

2.748

4.286

841

48

39

95

157

15

18.282

21.207

22.447

33.799

Partes relacionadas

9

18.168

5.460

10.992

9.008

Lucros a distribuir

17

28

7.515

19.040

-

Outras obrigações

-

-

20

-

1.130

50.343

62.820

67.958

82.919

23.372

Obrigações sociais e trabalhistas

-

Adiantamentos de clientes

Total passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

13

13.566

2.040

20.221

Credores investimentos

20

564

588

600

650

Obrigações fiscais

14

709

677

1.138

3.900

Partes relacionadas

9

10.066

32.119

31.881

8.812

Adiantamento para futuro aumento de capital

10

17.886

12.402

26.655

24.317

Outras obrigações

-

12

27

14

160

2.154

4.190

3.625

2.189

44.957

52.043

84.134

63.400

24.706

24.516

10.881

9.981

7.134

5.797

-

900

137

137

224

-

22.002

26.054

34.414

42.366

53.979

56.504

45.519,000

53.246,500

93.323

86.524

90.960

108.985

Total do patrim ônio líquido

147.302

143.028

136.479

162.231

Total do passivo e do patrim ônio líquido

242.602

257.891

288.571

308.550

Provisão para contigências

16

Total passivo não circulante
Patrim ônio líquido

21

Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Transações de capital
Reserva de lucros
Patrim ônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Grupo CFL
Demonstrações dos resultados combinados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Com binado
Notas
Receita operacional líquida
Custo imóveis vendidos

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

22

83.994

66.737

161.523

23

(49.477)

(31.239)

(90.889)

34.517

35.498

70.634

(27.199)

Lucro bruto
Despesas (receitas) operacionais
Despesas gerais e administrativas

24

(19.731)

(30.737)

Despesas tributárias

24

(1.241)

(596)

Outras receitas (despesas) operacionais

25

(739)

Lucro operacional líquido antes das receitas e despesas
financeiras
Resultado financeiro líquido

12.806

(926)

1.382

1.672

5.547

44.181

26

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do IR e CSLL

2.012

4.914

3.876

(3.241)

(4.410)

(8.083)

11.577

6.051

39.974

(1.985)

(3.879)

(3.724)

Im posto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente

-

Imposto de renda e contribuição social - diferido

-

Lucro líquido do exercício

125

883

110

9.717

3.055

36.360

Lucro atribuível a:
Participação dos controladores

-

Participação dos não controladores

-

Lucro líquido do exercício

(2.776)

8.623

9.960

(243)

5.831

27.737

9.717

3.055

36.360

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.

417

13

Grupo CFL
Demonstrações dos resultados abrangentes combinados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Com binado
2019
Lucro líquido do exercício

2018
9.717

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente do exercício

9.717

2017
3.055
3.055

36.360
36.360

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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419
-

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

Saldos em 31 de dezem bro de 2019

Transferência para reserva de lucros

Destinação de resultado de empresas sob controle comum

7.134

-

-

1.337

-

-

5.797

-

-

-

-

-

137

-

-

-

-

-

137

-

-

(87)

-

-

-

-

224

-

224

-

-

-

-

Transações de
capital

22.002

2.403

-

-

(6.455)

-

26.054

(1.319)

-

-

-

(7.041)

-

-

34.414

4.371

-

-

(12.323)

-

42.366

Reserva de
lucros

-

-

-

-

(2.403)

2.646

(243)

-

-

-

-

1.319

-

-

1.457

(2.776)

-

-

-

-

(4.371)

-

(4.252)

8.623

Lucros
acum ulados

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.

24.706

-

-

-

Lucros distribuídos

Resultado do combinado

190

Aumento de capital

24.516

-

Absorção de prejuízos

Saldos em 31 de dezem bro de 2018

-

Transação de capital

-

Alienação investida

Destinação de resultado de empresas sob controle comum

Resultado do combinado

-

Lucros distribuídos

5.797

13.635
-

-

-

-

-

-

(900)

900

10.881

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezem bro de 2017

Transferência para reserva de lucros

Transação de capital

Destinação de resultado de empresas sob controle comum

-

-

Resultado do combinado

900

Aumento de capital

9.981

Lucros distribuídos

Saldos em 31 de dezem bro de 2016

Capital social

Adiantam ento
para futuro
aum ento de
capital

(Em milhares de reais)

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido combinadas
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Grupo CFL

53.979

-

2.646

(243)

1.337

(6.455)

190

56.504

-

-

(87)

1.457

(2.776)

(7.041)

5.797

13.635

45.519

-

224

(4.252)

8.623

(12.323)

-

53.247

Total da
participação dos
acionistas
controladores

93.323

-

(837)

9.960

-

(4.549)

2.225

86.524

-

(4.970)

(145)

(2.748)

5.831

(14.419)

-

12.015

90.960

-

-

(10.259)

27.737

(40.362)

4.859

108.985

Total da
participação dos
acionistas não
controladores

-

147.302

-

1.809

9.717

1.337

(11.004)

2.415

143.028

-

(4.970)

(232)

(1.291)

3.055

(21.460)

5.797

25.650

136.479

-

224

(14.511)

36.360

(52.685)

4.859

162.232

Total
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Grupo CFL
Demonstrações combinadas dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Com binado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício

9.717

3.055

36.360

1.809

(1.291)

(14.511)

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de
atividade operacional:
Resultado de empresas sob controle comum
Depreciações

5

Provisões para contingências e outras do passivo

(2.036)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

-

Ajuste a valor presente de contas a receber

7

7

565

1.435

-

134

391
67

67

(516)

714

Ajuste a valor justo

1.530

Juros incorridos

2.270

2.268

6.973

-

259

-

7.409

Custo de alienação de investimento
Redução (aum ento) nos ativos operacionais
Contas a receber

(7.552)

53.884

Imóveis a comercializar

27.005

(1.145)

Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Despesas do exercício seguinte

524

(53)

50

29

(16)

10

1.376

(594)

1.013

(39)

(52)

-

-

Aum ento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores

(7.799)

Obrigações fiscais
Obrigações sociais e trabalhistas

8.058
(1.999)

9

(55)

(62)
(11.352)

Adiantamentos de clientes

(2.925)

(1.240)

Credores diversos

(3.071)

9.593

Outras obrigações

(35)

32

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(1.679)

83

20.457

683

(1.275)

70.982

26.655

Fluxos de caixa de atividades de investim entos
Credores investimentos

(24)

Aplicação financeira

843

1.236

(766)

-

Propriedade para investimento
Imobilizado

(12)

(10)

Caixa líquido gerado pelas atividades de investim entos

(50)
6.867
-

11

357
(186)

43

1.235

6.274

2.415

2.640

4.859

Fluxos de caixa das atividades de financiam entos
Aumento de capital social
Transação de capital

-

Lucros pagos aos sócios
Adiantamentos devolução quota capital
AFAC - ativo

(232)
(32.157)

(33.645)

(6.029)

(178)

(6.998)

(67)

AFAC - passivo

5.484

Partes relacionadas - ativo

138

Partes relacionadas - passivo

(6.286)

Emprestimos - adições

224

(17.154)

(14.253)
778
(14.887)

2.338
7.200
25.053

16.197

-

26.858

Emprestimos - pagamentos

(11.891)

(12.972)

(58.543)

Emprestimos - juros pagos

(2.052)

(802)

(3.646)

(19.245)

(72.063)

(36.300)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiam entos
Aum ento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

1.255

154

No início do exercício

1.712

1.558

No final do exercício

2.967

1.712

1.255

154

(3.371)

Caixa e equivalentes de caixa
4.929
1.558
(3.371)

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Grupo CFL
Demonstrações combinadas dos valores adicionados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Com binado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
Receita de imóveis vendidos

88.357

70.879

(-) Deduções de vendas

(4.363)

(4.142)

169.398

83.994

66.737

161.523

(49.477)

(31.239)

(90.889)

(3.989)

(3.570)

(5.310)

(739)

1.382

1.672

(54.205)

(33.427)

(94.527)

29.789

33.310

66.996

(7.875)

Insum os adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos
Serviços de terceiros
Outras despesas operacionais

Valor adionado bruto
Retenções
Depreciações e amortizações
Valor líquido produzido pela entidade

(240)

(100)

(126)

29.549

33.210

66.870

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

2.012

4.914

3.876

2.012

4.914

3.876

31.561

38.124

70.746

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos (exceto INSS)

15.502

27.067

21.763

Impostos, taxas e contribuições (inclusive INSS)

3.101

3.592

4.540

Juros e encargos financeiros

3.241

4.410

8.083

Lucro retido do exercício

9.717

3.055

36.360

31.561

38.124

70.746

As notas explicativas da Adm inistração são parte integrante das dem onstrações financeiras com binadas.
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Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras
combinadas e consolidadas referentes
aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Grupo CFL (“Grupo”) é formado pela CFL Participações e Incorporações Ltda. (atualmente
denominada CFL INC PAR S.A), suas controladas diretas e entidades sobre controle comum
demonstradas na Nota Explicativa no 2.3. O Grupo tem sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº
2825/1008, na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, cujas atividades foram iniciadas em
junho de 2006.
O Grupo, por meio de suas empresas, mantém preponderantemente caracterizadas as seguintes
operações em seu objeto social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação imobiliária ou
construção de imóveis destinados à venda; e (c) participação em outras sociedades empresárias ou não
empresárias, na qualidade de sócia, cotista ou acionista.
A administração do Grupo apresenta, através destas demonstrações financeiras combinadas, seus
resultados anuais combinados referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017.
Tendo em vista essa demanda e em linha com o plano de negócios para os próximos anos, o Grupo
possui projetos em desenvolvimento e em fase avançada de aprovação, que serão lançados e tem
potencial para entregar resultados em linha com o histórico do Grupo, com elevado retorno sobre o
capital investido. Mantendo o foco neste modelo, o Grupo segue seu planejamento com vistas a iniciar
um novo ciclo de crescimento.
a)

Aumento de capital e reestruturação societária em período subsequente

Em 15 de junho de 2020 foi realizado aumento de capital na CFL Participações e Incorporações Ltda. no
montante de R$ 1.258, mediante a emissão de 1.258 novas cotas, através da capitalização de
adiantamento para futuro aumento de capital. Na mesma data ocorreu a saída do contrato social do
cotista Fabiano Bocorny Correa, através do cancelamento de 3.144 cotas por ele detidas, com a
consequente redução do capital social da Companhia no valor de R$ 3.144.
Em 22 de junho de 2020 foi realizado aumento de capital na CFL Participações e Incorporações Ltda. no
montante de R$ 17.063 na CFL Participações e Incorporações Ltda., sendo R$ 5.876, através da
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital e R$ 11.187, através de participações
societárias detidas pelo cotista controlador em entidades sob controle comum. Ato seguinte ocorreu a
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transformação do tipo social, passando a Companhia a ser uma sociedade anônima de capital fechado,
com a conversão de 27.664 quotas em 27.664 ações. As seguintes entidades sob controle comum foram
integralizadas pelo cotista controlador da Companhia em 22 de junho de 2020 (ocasionando aumento de
capital no montante de R$ 11.187 citado anteriormente: Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. no valor
de R$ 10.591, PAF - Assessoria Imobiliária Ltda no montante de R$ 87, e RS Planejamento, Marketing,
Intermediação, Gestão Comercial de Imóveis Ltda., no montante de R$ 124 e Canto da Lagoa
Incorporação Imobiliária SPE Ltda., no montante de R$ 385.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pelo sócio controlador, a totalidade das participações societárias detidas pelo
sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e RS Planejamento, Marketing, Intermediação
e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter participações
correspondente a 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 50%
(cinquenta por cento), respectivamente, do capital social total das referidas sociedades.
Em 30 de junho de 2020 ocorreu aumento de capital no montante de R$ 10.832 na CFL INC PAR S.A. (
anteriormente CFL Participações e Incorporações Ltda.), mediante a emissão de 10.832 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de aproximadamente R$ 6,44
(seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, I, da Lei das S.A.,
totalizando R$ 69.842, dos quais R$ 1,00 (um real) por ação foi destinado à conta de capital social e
R$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro centavos) destinados à título de ágio na emissão da ações ( à
conta de reserva de capital), nos termos do art. 13, § 2º da Lei das S.A.. mediante aporte de R$ 28.983
em moeda corrente e R$ 40.860 utilizando participações societárias detidas pelo sócio controlador em
entidades sob controle em comum. As seguintes entidades sob controle comum foram integralizadas pelo
acionista controlador da Companhia em 30 de junho de 2020 (ocasionando aumento de capital no
montante de R$ 40.860 citado anteriormente: Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. no valor de R$
5.337, Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., no montante de R$ 9.383; SCP Marechal
Andrea, no montante de R$ 4.820, Square Garden SCP R$ 1.303 e Rjpar Administração e Participações
Ltda., no montante de 20.017.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pelo acionista controlador, a totalidade das participações societárias por ela detida
nas sociedades Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda. e Rjpar Administração e Participações Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter
participações correspondente a 100% (cem por cento), 37,50% (trinta e sete inteiros e cinquenta
centésimos por cento) e 100% (cem por cento), respectivamente, do capital social total das referidas
sociedades. Ainda, a Companhia passou a deter participação correspondente a 100% (cem por cento) na
sociedade SCP Marechal Andrea e 25% (vinte e cinco por cento) na sociedade Square Garden SCP.
Em 30 de junho de 2020, o capital social da CFL INC PAR S.A., totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 36.880, dividido em 36.880 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Ainda em 30 de junho de 2020 a CFL INC PAR S.A. celebrou contrato com as afiliadas sob controle
comum CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL
Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma irrevogável e
irretratável, a transferência à Companhia de funcionários e contratos destas empresas, a fim de que a
CFL INC PAR S.A. passe a realizar as atividades de gestão e administração de obras e
empreendimentos anteriormente realizadas por estas.
Adicionalmente, o Grupo, através das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda.; RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e PAF - Assessoria Imobiliária Ltda e RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de
Imóveis Ltda. conduziu, desde 2012, as atividades de gestão da construção e comercialização do
empreendimento do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (centro comercial constituído de unidades
comerciais e área para lojas e vagas de estacionamento destinados à venda e locação).
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo CFL para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017, que são de responsabilidade da Administração do Grupo, estão sendo
apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira, informações
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relativas à totalidade das atividades do Grupo, independentemente da disposição de sua estrutura
societária, considerando as reestruturações societárias que ocorreram em junho de 2020 e como
entidades controladas as empresas PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., RS Planejamento, Marketing,
Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., Terraço
Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. desde
1º de janeiro de 2017 (em virtude de serem entidades sob controle comum e que, a partir de junho de
2020, passaram a ser controladas pela CFL INC PAR S.A.). Para as empresas CFL Gestão e
Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL Administração e Gestão de
Empreendimentos Imobiliários Ltda., estão sendo considerados somente os resultados obtidos a partir 1º
de janeiro de 2017 (em virtude de serem entidades sob controle comum e que, a partir de junho de 2020,
suas atividades passaram a ser executadas pela CFL INC PAR S.A.). Com relação ao Fundo de
Investimento Imobiliário SC 401, estão sendo considerados os resultados obtidos desde 1º de janeiro de
2017 através da incorporação imobiliária de acordo com as normas aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (conforme
descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a
aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15)), com o objetivo de demonstrar os
resultados obtidos da incorporação imobiliária, cujas atividades de gestão e comercialização do
empreendimento foram administradas pelo Grupo.
Portanto, as presentes demonstrações financeiras combinadas não representam as demonstrações
financeiras de qualquer uma das entidades que fazem parte do Grupo, e não devem ser tomadas como
base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários, estando
apresentadas como um único conjunto de demonstrações financeiras de entidades que estão sob
controle comum. As demonstrações financeiras combinadas são elaboradas com o objetivo de
apresentar as informações contábeis como se as diversas entidades sob controle comum fossem apenas
uma única entidade, considerando os mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente
ocorridas (em linha com a NBC TG 44/CVM 708/13).
As demonstrações financeiras combinadas compreendem as entidades do Grupo relacionadas a seguir:
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Empresas controladas diretas da
CFL Participações Ltda.

2019

2018

2017

2016

Participação

Participação

Participação

Participação

AGC2 Participações Ltda.

99,90%

-

-

-

Al Mare Incorporação. Imobiliária Ltda.

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

-

99,90%

99,90%

99,90%

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

37,50 %

37,50 %

30,00%

30,00%

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Casa Rosa Participação Imobiliárias Ltda.

31,73%

31,73%

29,83%

20,00%

CG 258 Incorp. Imobiliária Ltda.

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

99,90%

99,90%

99,90%

Bastian & Mundstock Participação Imobiliária
Ltda.

CG 700 Incorp., Adm. e Locação Imóveis
Próprios Ltda.

99,90%

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

SCP Marechal Andrea

15,56%

24,77%

33,10%

26,27%

Marítima Incorp. Imobiliária Ltda.

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Nilo Country Empr. Imobiliários Ltda.

90,00%

90,00%

90,00%

-

P Chaves Barcelos Incorp.Imob.Ltda.

50,00%

-

-

-

Personalité Bela Vista Ltda.

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

Super Quadra J Europa Inc. Imob. Ltda.

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

The Place Part. ImobiliáriasLtda.

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis Ltda

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda

100%

100%

100%

100%

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Ltda.

100%

100%

100%

100%

RL Administração e Gestão de
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

100%

100%

100%

100%

Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE
Ltda.

100%

100%

100%

100%

Empresas controladas por
acionista controlador comum

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401
Marechal Andrea SCP
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0%

0%
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100%

100%
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Dessa forma, as demonstrações financeiras combinadas representam a soma de demonstrações
individuais, com a eliminação de saldos e transações entre as entidades combinadas, bem como ajustes
decorrentes de eventuais resultados ainda não realizados entre essas entidades, e alinhamento de
práticas contábeis. Como parte do processo de combinação, destacamos as participações dos acionistas
não controladores de acordo com as participações detidas diretamente pelo acionista controlador nas
controladas.
Esses percentuais foram aplicados para todos os períodos apresentados e visam demonstrar quanto
seria o lucro, o resultado abrangente e o patrimônio líquido atribuíveis aos acionistas da CFL
Participações Incorporações Ltda. caso a reorganização societária de junho 2020 tivesse ocorrido em 1º
de janeiro de 2017. Os efeitos dos resultados obtidos pela incorporação do Fundo de Investimento
Imobiliário SC 401 estão sendo considerados na demonstração dos resultados como participação de
acionistas não controladores.
As principais informações das entidades controladas pela CFL Participações Incorporações Ltda. e
aquelas entidades incluídas para fins de apresentação das presentes demonstrações financeiras
combinadas são apresentadas na Nota Explicativa n o 2.3.
Impactos do COVID-19 - (conforme requerido pelos Ofícios-Circulares/CVM/SNC/SEP/no.

02/2020 e 03/2020)

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

Necessidade de provisão para perdas por redução ao valor recuperável
(“impairment”)
A Administração não identificou, até a data de aprovação das presentes demonstrações
financeiras combinadas, a existência de impairment em seus terrenos para futura
incorporação, uma vez que todos os ativos constantes no acervo do landbank possuem
alto grau atratividade, distinção comercial e valor agregado, propiciando
consequentemente a manutenção das previsões de margem e rentabilidade nos
respectivos estudos de viabilidade.

b.

Análise de eventuais perdas de crédito e provisão para distrato
Em relação às unidades vendidas em fase de obra, o Grupo não apresentou um volume
representativo de distratos com clientes, deterioração da qualidade de sua carteira de
recebíveis.
A Administração analisou o potencial risco relacionado à inadimplência de seus clientes
diante deste cenário desafiador e sem precedentes e constatou a ausência de
inadimplência a partir do mês de março de 2020, tendo havido somente uma baixíssima
incidência de clientes na busca de dilação de prazo de pagamento de parcelas com
vencimentos nos primeiros meses da decretação da pandemia, tendo em vista a perda
temporária de liquidez, tendo retornado à normalidade, não persistindo mais essa situação
na data de aprovação das presentes demonstrações contábeis combinadas.
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Adoção das medidas provisórias e portarias emitidas
A Administração da Companhia avaliou as medidas provisórias e as portarias emitidas,
e decidiu adotar de redução e/ou suspensa de carga horária para os profissionais da área
Administrativa, para as obras não foram adotados os efeitos das medidas provisórias, a
carga horária somente foi reduzida em atendimento as normas estabelecidas pelas
respectivas autoridades municipais.
c.

Extensão das causas e efeitos da Covid-19
em decorrência das paralizações determinadas pelos governos estaduais e municipais nos
canteiros de obras na cidade de Porto Alegre- RS e na cidade de Florianópolis. Em Porto
Alegre, as obras foram paralisadas inicialmente no período de 20 de março de 2020 a 22
de abril 2020. A partir de então as obras foram liberadas, mas com restrições de horário e
limitações de operários. A partir de 26 de junho de 2020 as obras em Porto Alegre, da
empresa Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., foram novamente paralisadas por
decreto, persistindo a indefinição de liberação até o presente momento. Na cidade de
Florianópolis as obras foram paralisadas tão somente no período de 17 a 30 de março de
2020.

d.

Plano de negócio
Com relação ao plano estratégico de negócio de incorporação imobiliária, o Grupo não
efetuou nenhuma alteração no orçamento para os exercícios de 2020 e 2021, mantendo
íntegras as datas já previstas de lançamentos dos empreendimentos, uma vez que, com
base nos impactos havidos até a aprovação das presentes demonstrações combinadas,
percebeu que os mesmos não são representativos no curto e médio prazos, até por que
considera-se que o valor dos ativos imobiliários mantém-se íntegros independentemente do
fator temporal.
Além disso, o Grupo tem como prática efetuar exercícios de fluxo de caixa periódicos que
englobam vários cenários visando à manutenção do caixa em patamares saudáveis. Com
base nessas projeções, não se constatou pressões no caixa para os próximos 12 meses.
O Grupo acompanhará os efeitos da pandemia nos próximos meses e registrará os ajustes
necessários nas informações financeiras intermediárias ou demonstrações financeiras
anuais individuais e consolidadas quando forem constatados e de substancial importância.
O Grupo está monitorando todas as evoluções e tomando medidas mitigatórias para
garantir a segurança de todos os seus stakeholders. As iniciativas têm como objetivo
garantir a saúde de todos os nossos colaboradores (terceiros ou não), em obras e
escritórios e, consequentemente da integralidade da sua estrutura operacional. O plano de
ação do Grupo visa contribuir para a diminuição da curva de crescimento da COVID-19 no
Brasil, com o objetivo de evitar o colapso no sistema de saúde e poder dar atendimento
eficaz nos casos mais graves. A sensibilidade do Grupo nas medidas implementadas
ajudou sobretudo a preservação do fluxo de caixa, bem como dos contratos com seus
clientes e fornecedores.
Entre outras iniciativas tomadas pelo Grupo, podemos destacar:
•

•

Nas obras:


Distribuição de máscaras e disponibilização de álcool gel;



Aferição de temperatura;



Redução em 50% da capacidade de cremalheiras e elevadores;



Redução em 50% nos refeitórios;



Orientação através dos técnicos de segurança dos procedimentos de prevenção.

No escritório/corporativo:
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Ampla adoção do home office, sendo mandatória para grupos de riscos,
e respeitando a carga horária diária, além de protocolos, materiais e tecnologias
para o perfeito funcionamento desta atividade.

2. Apresentação das demonstrações e as principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (“International
Financial Reporting Standards–IFRS”), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil
registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados à transferência de
controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração do Grupo,
conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18
sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A Administração do Grupo declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras combinadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por
ela na sua gestão.
Em 21 de agosto de 2020, a Administração do Grupo aprovou a emissão das demonstrações financeiras
combinadas e autorizou sua divulgação.

2.2. Base de elaboração
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas pela Administração da Grupo considerando
o pressuposto da continuidade normal de suas atividades e estão apresentadas ao custo histórico como
base de valor, exceto as propriedades para investimento e instrumentos financeiros mensuradas pelo
valor justo.

2.3. Base de consolidação e combinação
As demonstrações financeiras combinadas incluem as operações do Grupo, controladas direta e
indiretamente. Todas as transações, saldos, lucros não realizados, receitas e despesas entre as
entidades do Grupo estão eliminadas integralmente nas demonstrações financeiras combinadas, sendo
destacada a participação dos acionistas não controladores. As demonstrações financeiras combinadas
estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não
representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas
controladas, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem
para nenhuma outra finalidade societária.
Por esse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados e o valor
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual
de participação deles sobre o patrimônio líquido das entidades em questão.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada
entidade participante da combinação (em virtude dos atos de reorganização societária discutidos na Nota
Explicativa no 1):
•

Consideração como controladas as empresas PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., RS Planejamento,
Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda., Terraço Cacupé Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária
SPE Ltda. desde 1º de janeiro de 2017.

•

Consideração dos resultados dos exercícios das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda., RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários

428

24

Ltda. e Fundo de Investimento Imobiliários SC 401 desde 1º de janeiro de 2017.
•

Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades.

Eliminação das transações intercompanhias, contemplando os saldos, lucros, ganhos ou perdas em
transações entre as entidades do Grupo. Perdas não realizadas também são eliminadas integralmente
nas demonstrações financeiras combinadas, a menos que a transação possua evidência de estar
relacionada a perdas de recuperabilidade do ativo transferido entre as entidades (“impairment”).
a)

Empresas controladas diretamente pela CFL Participações e Incorporações Ltda.:
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais o
Grupo tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos aos retornos
variáveis da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre a
investida para afetar o valor dos retornos ao investidor, conforme segue:
•

AGC2 Participações Ltda.: a sociedade tem por objeto social as atividades de: a)
administração de imóveis próprios; b) aluguel de imóveis próprios, residenciais e nãoresidenciais; c) compra e venda de imóveis próprios; e d) participação em outras
sociedades;

•

Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Bastian & Mundstock Participações Imobiliárias Ltda.: a sociedade tem por objeto social
as atividades de: a) participação societária em outras empresas, exceto nas de
responsabilidade solidária; e b) compra, venda e administração de imóveis próprios.
Encerrou suas operações em 22 de novembro de 2019;

•

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Rua Comendador
Rheingantz, esquina Avenida Carlos Trein Filho, na cidade de Porto Alegre/RS,
denominado residencial “VOGA BELA VISTA”, obra em construção, com previsão de
conclusão em dezembro de 2020;

•

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na Praia de Jurerê V,
distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis/SC, obra concluída em 2016;

•

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial e comercial no
Bairro Exposição, sito em Caxias do Sul/RS, obra concluída em 2017;

•

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação comercial situado à Avenida Carlos
Gomes, 258, na cidade de Porto Alegre/RS, constituídos pelas unidades autônomas do
empreendimento comercial “CAPITAL TOWER”, obra concluída em 2018;

•

CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios Ltda.:
incorporação comercial denominado “Platinum Tower”, em Porto Alegre/RS, obra concluída
em 2013;

•

JAY Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial no Loteamento Praia de
Jurerê III, na cidade de Florianópolis, SC, obra concluída em 2013;

•

LPI Incorporação e Participação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial localizado na
Rua Portugal no 680 e pela Rua Iracema no 170, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída
em 2015;

•

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial do Loteamento Praia
de Jurerê, sito em Jurerê, distrito de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis, SC,
constituídos pelas unidades autônomas do empreendimento residencial “VITRA”, obra em
construção, com previsão de conclusão em outubro de 2020;

•

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: incorporação residencial e
comercial com sito em Porto Alegre/RS. Previsão de lançamento em 2021;
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•

P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: incorporação residencial
localizado na Rua Pedro Chaves Barcelos em sito em Porto Alegre/RS. Previsão de
lançamento em 2021;

•

Personalite Bela Vista Participações e Incorporações Ltda.: incorporação residencial
denominado “Personalite Bela Vista”, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2012;

•

Soledade Lajeado Empreendimento Imobiliário Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Soledade e na Avenida Lajeado, sito em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2015;

•

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.: incorporação residencial na
Avenida Ferdinand Kisslinger,300 e 380 sitos em Porto Alegre/RS, obra concluída em 2017;

•

The Place Participações Imobiliárias Ltda.: incorporação residencial na zona urbana da
Cidade de Porto Alegre/RS, denominado “Residencial The Place”, obra concluída em 2013;

Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são controlados
integralmente e o valor patrimonial da participação dos acionistas não controladores é
determinado pela aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio líquido das
controladas.
b)

Entidades sob controle comum
As entidades sob controle comum compreendem aquelas que não têm necessariamente entre si
uma relação de participação direta e sim são controladas, direta ou indiretamente, pelo mesmo
acionista ou sociedade controladora, conforme segue:

•

RL Administração e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda.: com sede na
Rodovia José Carlos Daux, KM 5, nº 5.500, Florianópolis, SC é uma sociedade empresária
limitada. Tem por objeto social: a) Gestão e Administração da propriedade imobiliária; b)
Incorporação de empreendimentos imobiliários; c) Construção de edifícios e instalações
esportivas e recreativas.

•

CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda.: tem
com objeto social a gestão e administração da propriedade imobiliária e outras sociedades
de participação, exceto holdings. A sede da empresa está localizada na Avenida Dr. Nilo
Peçanha, nº 2825, Porto Alegre, RS é uma sociedade empresária limitada.

•

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda.: com sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2.825,
conjunto nº 1.008, Porto Alegre, RS é uma sociedade empresária limitada. Tem por objeto
social a exploração do ramo de assessoria e intermediação de corretagem nas operações de
compra e venda de bens imóveis.

•

RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda.: com
sede na Rodovia José Carlos Daux,, nº 5.500, loja 02, Florianópolis, SC é uma sociedade
empresária limitada. Tem por objeto social intermediação na compra, venda, permuta,
locação e administração de imóveis, bom como planejamento, marketing e gestão comercial
de bens imóveis.

•

Terraço Cacupe Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: com sede na Rodovia José Carlos
Daux, nº 5.500, Florianópolis, SC é uma sociedade empresária limitada. Tem por objeto
específico a aquisição do terreno localizado na cidade de Florianópolis Santa Catarina, para
a incorporação imobiliária e a construção de um empreendimento residencial no local.

•

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.: com sede na Rodovia José Carlos
Daux, nº 5.500, Florianópolis, SC é uma sociedade empresária limitada. Tem por objeto social
a aquisição dos imóveis localizados no Canto da Lagoa para desenvolvimento de uma
incorporação imobiliária no local, e comercialização a terceiros de seus bens próprios
construídos – unidades autônomas de um edifício residencial a ser incorporado no local.

•

Fundo de Investimento Imobiliário SC 401: foi constituído em 25 de outubro de 2010 sob
forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é promover a construção e exploração
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de um centro comercial localizado na Rodovia SC 401, em Florianópolis, Santa Catarina,
que conta com unidades comerciais e área para lojas e vagas de estacionamento destinado
para a venda e para locação e arrendamento.
•
c)

Marechal Andrea SCP: futura incorporação residencial, na Cidade de Porto Alegre /RS.

Empresas para fins de demonstrações combinadas
As informações financeiras das entidades incluídas nas demonstrações financeiras combinadas
nas datas base 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 (em virtude da reorganização societária
discutida na Nota Explicativa no 1 encontram-se detalhadas abaixo:
2019
Investimentos

Ativo

Patrimônio
líquido

Resultado

Empresas controladas:
Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.

67

4

(85)

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

23.532

2.514

13.368

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

30.160

(59)

17.758

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

11.950

((5.163))

10.961

CG 700 Incorporação Adm. e Locação Imóveis
Próprios Ltda.

15.615

(3.284)

15.310

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

961

-

(442)

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

8.823

4

8.293

22.268

2.082

6.024

4.208

-

4.208

Soledade Lajeado Part. Imobiliária Ltda.

11.773

79

11.202

Super Quadra J Europa Inc. Imobiliária Ltda.

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.
Personalité Bela Vista Ltda.

20.179

(533)

18.168

The Place Participação Imobiliária Ltda.

3.591

-

2.834

SCP Marechal Andréa

5.973

-

5.973

14.644

((267))

((269))

4.044

3.417

4.044

190

-

10

RL Administração e Gestão de Empreendimentos
Imobiliários

(a)

(a)

(389)

CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários

(a)

(a)

213

201

442
54.928

210
28.477

10

10

-

9.148

8.095

(85)

(a)

(a)

837

Nilo Countryy Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGC2 Participações Ltda.
P Chaves Barcelos Incorporação Imobiliária Ltda.
Empresas controladas por
acionista controlador comum

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda
RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis
Bela Vista Incorporação Imobiliária
Terraço Cacupe Incorporação Imobiliária SPE
Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Fundo de Investimento Imobiliário SC 401
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(2.257)

808
(8)
12.882
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2018
Investimentos

Ativo

Patrimônio
líquido

Resultado

Empresas controladas:
Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.
Bastian & Mundstock Participação Imobiliária Ltda.
Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

68

(474)

(89)

2.504

-

2.504

-

1.144

-

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

27.052

3.008

15.119

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

35.407

(1.504)

17.818

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

24.165

(6.535)

16.165

CG 700 Incorporação Adm. e Locação Imóveis
Próprios Ltda.

20.742

1.099

20.618

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

961

(16)

(442)

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

8.789

102

8.289

14.020

473

3.942

4.208

-

4.208

Soledade Lajeado Part. Imobiliária Ltda.

13.051

104

11.124

Super Quadra J Europa Inc. Imobiliária Ltda.

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.
Personalité Bela Vista Ltda.

31.939

3.369

19.527

The Place Participação Imobiliária Ltda.

3.591

-

2.834

SCP Marechal Andréa

3.753

-

3.753

13.988

(12)

(2)

(a)

453

Nilo Country Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGC2 Participações Ltda.

-

P Chaves Barcelos Incorporação Imobiliária Ltda.

-

Empresas controladas por
acionista controlador comum
RL Administração e Gestão de Empreendimentos
Imobiliários
CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários
PAF - Assessoria Imobiliária Ltda
RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis
Bela Vista Incorporação Imobiliária
Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Fundo de Investimento Imobiliário SC 401

432

(a)
(a)

(a)

(1.910)

260

249

603

560
49.117

306
15.597

329
2.067

8.401

8.001

(9)

(a)

(a)

2.738
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2017
Investimentos

Ativo

Patrimônio
líquido

Resultado

Empresas controladas:
Al Mare Incorporação Imobiliária Ltda.
Bastian & Mundstock Participação Imobiliária Ltda.

202

(164)

85

2.504

(140)

2.505

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

42.305

(202)

5.630

Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

34.296

1.767

17.658

Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda.

38.325

(5.694)

18.755

CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.

42.220

7.689

22.659

CG 700 Incorporação Adm. e Locação Imóveis
Próprios Ltda.

20.149

389

20.029

Jay Participações Imobiliárias Ltda.

967

(1.401)

(426)

LPI Participações Imobiliárias Ltda.

8.783

457

8.187

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

7.595

(556)

1.569

Personalité Bela Vista Ltda.

4.208

-

4.208

Soledade Lajeado Part. Imobiliária Ltda.

14.063

1.807

13.280

Super Quadra J Europa Inc. Imobiliária Ltda.

73.949

18.121

26.109

The Place Participação Imobiliária Ltda.

3.591

-

2.834

SCP Marechal Andréa

2.546

-

2.546

RL Administração e Gestão de Empreendimentos
Imobiliários

(a)

(a)

1.847

CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários

(a)

(a)

2.405

243

205

700

453

218

165
10.259

Empresas controladas por
acionista controlador comum

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda
RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis
Fundo de Investimento Imobiliário SC 401

(a) Ativos e Passivos não considerados nas demonstrações financeiras combinadas.
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2.4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras combinadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e
de apresentação do Grupo.
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera.
Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas controladas, a Administração considerou qual a
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.

2.5. Utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras combinadas do Grupo requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas,
ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações
financeiras combinadas.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data das demonstrações financeiras combinadas., envolvendo
risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício
financeiro são discutidos a seguir:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Perdas esperadas com créditos de clientes e provisão para distratos: o Grupo mensura a
provisão para perdas com créditos de clientes e provisão para distratos com base em premissas
que consideram o histórico e perspectivas de perdas esperadas de suas operações correntes e
suas estimativas. Exemplos: (a) atrasos no pagamento das parcelas; (b) condições econômicas
locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso existam tais evidências, a respectiva
provisão é registrada. Tais premissas são revisadas tempestivamente para considerar eventuais
alterações nas circunstâncias e históricos. Dessa forma, as perdas esperadas com créditos de
clientes são constituídas, quando necessárias, sendo que, para os saldos de contas a receber
de clientes oriundos da venda de unidades imobiliárias concluídas e/ou não concluídas, o Grupo
constituí provisão para perda esperada dos créditos para os quais não exista a garantia real de
retomada dos imóveis em seu favor. Relativamente aos distratos, o Grupo constitui provisão
baseada pontualmente na análise de cada contrato, contemplando o perfil e o histórico de
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pagamentos até então efetuados pelo promitente comprador, levando em conta também e,
especialmente, à questão relativa ao saldo a receber correspondente ao preço do respectivo
contrato. Cabe destacar que o Grupo ao longo de sua trajetória tem empregado política de
venda extraordinariamente assertiva tendo em vista, principalmente, pela forma rígida e
criteriosa na análise de crédito previamente elaborada para fins de aprovação de venda e, além
disso, é extremamente exigente quanto às condições de pagamento estabelecidas no contrato,
tanto que, até a entrega das chaves o promitente comprador solva pelo menos 60% do
respectivo preço;
f)

Impostos: o Grupo e suas controladas poderão eventualmente ser fiscalizadas por diferentes
autoridades, incluindo fiscais de tributos do trabalho, da previdência e do meio ambiente, não
sendo crível saber de antemão da possibilidade de haver autuação. No entanto, na hipótese de
eventualmente haver alguma autuação, o Grupo bem como no caso de controladas, se reserva
no direito de implementar todas as medidas cabíveis para a defesa de seus interesses, tanto
nas esferas administrativas como nas esferas judiciais e, jamais medindo esforços para o
alcance dos seus objetivos;

g)

Avaliação do valor recuperável dos ativos: o Grupo e suas controladas avaliam eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda do valor recuperável dos ativos com vida útil definida. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída
provisão para redução ao valor recuperável (“impairment”), ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. As principais rubricas sujeitas à avaliação de recuperação são: “Imóveis a
comercializar” e “Imobilizado”.

h)

Mensuração do valor justo de propriedades para investimento: uma empresa de avaliação,
externa e independente, tendo apropriada qualificação profissional reconhecida e experiência
recente na região e no tipo de propriedade que está sendo avaliada, avalia a carteira de
propriedade para investimento do Grupo anualmente. Os valores justos são baseados nos
valores de mercado, e o valor estimado pelo qual uma propriedade poderia ser trocada na data
da avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições
normais de mercado, conforme as definições estabelecidas no IFRS 13 (CPC 46) para
avaliações de nível 3.
Metodologias para mensuração do valor justo das propriedades para investimento
Para a mensuração do valor justo das propriedades, a empresa de avaliação considerou a
metodologia abaixo:
Comparativos diretos de dados de mercado
Por este método, o valor de mercado aplicável a um imóvel é definido com base em evidências
de mercado comparáveis, ou seja, imóveis semelhantes em oferta ou transacionados
recentemente. Estas evidências de mercado foram homogeneizadas através de ponderação de
fatores, de forma a subsidiar a definição de uma faixa de valor.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
Na avaliação da Administração, para a data do balanço não existem situações passíveis de
adoção de julgamentos e estimativas significativas.
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3. Principais práticas contábeis
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos
bancários, denominados em moeda corrente, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos
contratuais não superiores a 90 dias e para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições
para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento.

3.2. Instrumentos financeiros
a.

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

b.

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

c.

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

Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o Grupo não possuía transações envolvendo
instrumentos financeiros derivativos.

3.3. Contas a receber de clientes
Registradas de acordo com os valores contratuais, acrescidos de atualização monetária e juros
incorridos, quando aplicável, em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste, líquidos de
potenciais distratos e de ajuste a valor presente, levando em consideração os procedimentos descritos
na Nota Explicativa no 5.

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

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

3.6. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo método
linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos-futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.
Anualmente as taxas de depreciação são revisadas para adequá-las à vida útil.
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3.7. Provisão para contingências
A provisão para contingências é reconhecida quando o Grupo tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os riscos cuja probabilidade de
perda seja avaliada como possível são apenas divulgados em nota explicativa. Os demais riscos
referentes às demandas judiciais e administrativas, com probabilidade de perda remota não são
provisionados nem divulgados.
O Grupo presta garantias para cobrir gastos com reparos em imóveis relativos aos problemas técnicos de
construção que possam surgir nos empreendimentos imobiliários vendidos, limitadas ao período
contratual, em geral cinco anos a partir da entrega do empreendimento. Componentes contratados de
terceiros, que possuem garantia própria, não compõem a provisão de garantia do Grupo. A provisão para
garantia sobre os imóveis vendidos é constituída à medida que os custos de unidades vendidas incorrem,
sendo calculada considerando a melhor estimativa para fazer frente aos desembolsos futuros dessa
natureza, levando em consideração a base histórica de gastos incorridos.

3.8. Propriedades para investimento
Propriedades para investimentos são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação.
Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são apresentadas ao valor justo em todo
período e refletem as condições de mercado na data do balanço.
O ajuste a valor justo é apurado considerando o valor justo do imóvel, menos o custo atribuído do imóvel
(custo histórico líquido do imóvel mais o valor líquido da reavaliação), sendo que nos casos em que é
identificada uma variação positiva ou negativa (ganho ou perda) no valor justo das propriedades para
investimento o ajuste é reconhecido integralmente no resultado do exercício na rubrica de “outras
receitas (despesas) operacionais, líquidas”.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser
permanentemente utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico-futuro da sua venda.
A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na
demonstração do resultado no período da baixa.

3.9. Credores por imóveis compromissados e adiantamentos de clientes
Nas operações de aquisições de imóveis, os compromissos podem ser assumidos para pagamento em
espécie, classificados como contas a pagar por aquisição de terrenos, ou, com a entrega de futuras
unidades imobiliárias, classificados como adiantamentos de clientes – permuta.
As contas a pagar por aquisição de terrenos são reconhecidas pelos valores correspondentes às
obrigações contratuais e são apresentadas acrescidas dos encargos financeiros incorridos, quando
aplicável, e das respectivas baixas pela liquidação dessas obrigações.
As obrigações pela aquisição de imóveis mediante as operações de permutas de terrenos por unidades
imobiliárias a construir são registradas ao seu valor justo e apresentadas como adiantamento de
clientes-permuta.
O registro da operação de permuta é efetuado somente quando da definição do projeto a ser viabilizado e
os valores são demonstrados ao seu valor justo de realização. O reconhecimento da receita ao resultado
é realizado na rubrica de “vendas de imóveis” pelos mesmos critérios da Nota Explicativa n o 3.14.
Adiantamento de clientes referem-se aos recebimentos por venda de imóveis, superiores ao
reconhecimento das receitas, conforme a prática contábil descrita na Nota Explicativa no 3.14.
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3.10. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nas demonstrações financeiras combinadas quando os recursos advêm de
eventos passados, e que a entidade tenha controle e certeza de que seus benefícios econômicos-futuros
serão gerados em favor do Grupo e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os
passivos são reconhecidos quando o Grupo possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.11. Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Conforme permitido pela legislação fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
são tributadas com base no regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota Explicativa
no 3.14. Em cada ano fiscal, o Grupo e cada uma de suas empresas, desde que atendam aos requisitos
legais, podem optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do lucro real ou do lucro presumido,
além de efetuar análise sobre a adoção ao patrimônio de afetação para utilização do Regime Especial de
Tributação (RET).
O Grupo adota o critério de apuração pelo lucro presumido, segundo o qual este é presumido como 8% e
12% das receitas operacionais, para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), respectivamente, e acrescido de 100% de outras receitas. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados aplicando-se taxas de 25% e 9%, respectivamente.
As sociedades de propósitos específicos são optantes do lucro presumido conjugado com o Regime
Especial de Tributação (RET), em que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre
as receitas decorrentes da atividade de incorporação aplicando-se às taxas de 1,26% e 0,66%,
respectivamente.
Conforme a Lei no 10.931/2004, que instituiu o Regime Especial de Tributação (RET) e alterações
posteriores, o Grupo optou por submeter suas investidas ao patrimônio de afetação. Esta opção é
irretratável e irrevogável. Os encargos referentes ao imposto de renda, contribuição social, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS) são calculados
à razão de 4% (quatro por cento) da receita de incorporação imobiliária mensal recebida. Anteriormente à
Lei no13.970, as receitas de vendas de incorporação imobiliária posteriores a conclusão da obra e as
receitas que não eram provenientes à incorporação imobiliária, eram tributadas segundo as alíquotas
aplicáveis sobre o lucro presumido. A partir da alteração incluída pela Lei n o13.970, de dezembro de
2019 no Art. 11-A, o regime especial de tributação previsto nesta Lei é aplicado até o recebimento
integral do valor das vendas de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado
no cartório de imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização e, no caso de
contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato.

3.12. Impostos e contribuições diferidos
O imposto de renda, a contribuição social, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com recolhimentos diferidos, são reconhecidos no passivo
circulante e não circulante, conforme expectativa de recebimento das parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O saldo referente ao recolhimento diferido refere-se à diferença entre o reconhecimento do saldo a pagar
pelo critério societário, descrito na Nota Explicativa n o 3.14, e o critério fiscal em que a receita é tributada
no momento do recebimento.
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3.13. Ajuste a valor presente de contas a receber e terrenos a pagar
O Grupo, por meio de suas investidas, ajusta os saldos de contas a receber a prazo de unidades não
concluídas, considerando como taxa de desconto a média ponderada das captações do Combinado nos
períodos de fechamento. Dessa taxa média desconta-se a projeção de inflação (IPCA) do período de
referência. O resultado é a taxa de juros “efetiva” descontada já líquida da inflação. Compara-se a taxa
média efetiva do Grupo com a “média aritmética simples” da taxa de juros efetiva das Notas do Tesouro
Nacional – série B (NTN-B), entre as duas define-se a maior como taxa para aplicação do cálculo do
ajuste a valor presente.

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

Critérios atendidos

1aetapa:identificação do contrato

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

2a etapa: identificação das obrigações
de desempenho

Entrega da unidade imobiliária aos promitentes compradores.

3a etapa: determinação do preço da
transação

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

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

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

5a etapa: reconhecimento da receita

Reconhecida ao longo do tempo.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Enquanto as premissas acima não forem atingidas, nenhuma receita ou custo é reconhecida no
resultado.
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas e custos ou a
extensão do prazo para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, as estimativas iniciais são
revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e
são refletidas no resultado no exercício que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que
originaram as revisões.
Provisão para distratos
O Grupo, suportada pelas orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n o 02/2018, elaborou
estudos com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos
relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em construção
(provisão para distratos). O estudo considerou a identificação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e
a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil, para constituir a
provisão para distratos. Consequentemente, o Grupo constituiu provisão para distratos para aqueles
clientes que possuíam: i) estavam adimplentes, mas que manifestaram formalmente a intenção de
distratar o contrato de compra e venda até o término de cada exercício findo das demonstrações
financeiras. Para a base de contratos encontrada ii) suspender o reconhecimento da receita dos
contratos com clientes, iii) estornar o total das receitas reconhecidas até então, iv) estornar o total dos
custos dos imóveis vendidos reconhecidos no resultado até então, v) reclassificar o montante da
indenização por distratos, referente à parcela retida pela incorporadora sobre os pagamentos efetuados
pelo cliente, para uma rubrica distinta de receita.
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por meio da
entrega de unidades imobiliárias ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. Os terrenos adquiridos pelo Grupo são registrados pelo seu valor
justo, como um componente do estoque, em contrapartida a adiantamento de clientes no passivo.
As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao longo do
período de construção dos empreendimentos, conforme critérios descritos acima.

3.15. Avaliação do valor recuperável de ativos
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos principais ativos (imóveis a
comercializar, investimentos, o imobilizado e o intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável.
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Com base na avaliação da Administração sobre a recuperabilidade do saldo de imóveis a comercializar,
não foram identificados indicadores de perdas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017.

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

3.17. Informação por segmento
As demonstrações financeiras combinadas são analisadas através de relatórios gerenciais internos por
empreendimento imobiliário, sendo a tomada de decisão de alocação de recursos e sua avaliação pela
diretoria executiva do Grupo considerando-se segmentos de incorporação imobiliária.

3.18. Benefícios a empregados
Os salários e benefícios concedidos aos empregados e administradores do Grupo incluem,
as remunerações fixas (salários, INSS, FGTS, férias, 13 o salário, entre outros) e remunerações variáveis
conforme critério da Administração.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida que são incorridos.
O Grupo não mantêm planos de previdência privada ou plano de aposentadoria, nem plano de
remuneração baseada em ações.

3.19. Lucro (prejuízo) básico e diluído por cota
Até o final do exercício social de 2019, o Grupo era constituída na forma de empresa limitada.
Por esse motivo, o resultado básico por cotas é calculado considerando os lucros (ou prejuízos, quando
aplicável) do período atribuível aos cotistas, sobre a média ponderada das cotas em circulação no
exercício social.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o Grupo não possuía instrumentos de dívida ou direito
conversíveis em quotas de capital. Portanto, nos citados exercícios sociais, os resultados básico e diluído
por quota se equivalem.

3.20. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
O Grupo elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas,
nos termos do Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras combinadas conforme BRGAAP
aplicável às companhias abertas, enquanto que para IFRS representam informação financeira adicional,
requeridas como parte das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
A DVA tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pelo Grupo, a sua distribuição entre os
elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores,
acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
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3.21. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2018:
IFRS 9 – “Instrumentos Financeiros (NBC TG 48)”
Em 2014 foi emitida, pelo IASB, a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (NBC TG 48 –
Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 –“Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração” (NBC TG 38 – “Instrumentos Financeiros”) e todas as versões anteriores da IFRS 9. A nova
norma reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e
mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilidade de hedge (hedge accounting).
A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a partir de 1 o de janeiro de 2018 – data de
adoção pelo Grupo. Com exceção da contabilidade de hedge, faz-se necessária a aplicação retrospectiva
(contudo, o fornecimento de informações comparativas não é obrigatório). O Grupo não efetuou
reapresentação de informações comparativas.
As principais alterações da IFRS 9 são os novos critérios de classificação de ativos financeiros em três
categorias (mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente, mensurados ao custo
amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado) dependendo da característica de cada
instrumento e finalidade para quais foram adquiridos, podendo ser classificado em resultado financeiro ou
resultado abrangente. Adicionalmente a norma traz um novo modelo de impairment para ativos
financeiros, sendo um modelo prospectivo de “Perdas de créditos esperadas”, em substituição ao modelo
anterior de perdas incorridas, e flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
As classificações de passivos financeiros permanecem os mesmos já previstos no IAS 39 (NBC TG 39) –
“Instrumentos Financeiros”: apresentação, somente sendo incluídas regras relativas aos passivos
financeiros mensurados ao valor justo, não aplicável para as operações mantidas pelo Grupo.
i)

Classificação e mensuração
As avaliações foram realizadas por meio da verificação do modelo de negócio adotado pelo
Grupo para gestão de seus ativos financeiros em detrimento às classificações estabelecidas
pela IAS 39/NBC TG 38. Não foi identificado pelo Grupo, ou por suas investidas, impactos
significativos em seus balanços patrimoniais individuais ou Combinados ou no patrimônio líquido
na aplicação dos novos requisitos de classificação e mensuração da IFRS 9.
Dessa forma, o Grupo continuou avaliando pelo valor justo todos os ativos financeiros
anteriormente mantidos ao valor justo. Para os ativos mensurados ao custo amortizado, tais
como contas a receber de clientes, foram avaliadas as características contratuais dos fluxos de
caixa e se esses ativos são mantidos em modelo de negócio cujo objetivo seja captar fluxos de
caixa contratuais que sejam representados exclusivamente por pagamento de principal e juros.

ii)

Redução ao valor recuperável
Em relação à redução ao valor recuperável de ativos financeiros, a NBC TG 48 (IFRS 9) requer
um modelo de perdas de crédito esperadas.
Após a análise da Administração do Grupo, optou-se por mensurar provisões para perdas com
contas a receber por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, onde
concluiu-se que a adoção inicial dessa norma a partir de 1 o de janeiro de 2018 não apresentou
impactos relevantes na mensuração da provisão para perdas em contas a receber de clientes.
IFRS 15 – “Receita de Contratos com Clientes (NBC TG 47)”
A IFRS 15 (NBC TG 47 – “Receita de Contrato com Cliente”) foi emitida em maio de 2014,
alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das
receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é
reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em
troca de transferência de bens ou serviços para um cliente, com base em cinco passos, já
comentados anteriormente no item 3.14.
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Em 12 de dezembro de 2018, as Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC)
e de Relações com Empresas (SEP) emitiram o Ofício circular/CVM/SNC/SEP/n o 02/2018 o qual
descreve manifestação da CVM a respeito da aplicação da NBC TG 47 para entidades
brasileiras do setor de incorporação imobiliária, registradas na CVM, asseverando que um nível
elevado de distratos observados no setor não coloca em questionamento o reconhecimento da
receita pelo POC para os principais contratos da empresa – contratos de compra e venda de
unidades imobiliários com quitação do saldo devedor por um banco privado ou pela própria
empresa, devendo ser efetuado o ajustamento contábil por meio de “provisões para distratos”.
O Ofício circular afirma que a aplicação do método de reconhecimento de receita pelo POC exige
por parte da Administração da empresa a existência e funcionamento de sistemas robustos de
controles internos para o perfeito atendimento do atributo fundamental da representação fidedigna.
As alterações estabelecem os critérios para mensuração e registro das vendas, na forma que
efetivamente foram realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos valores
que a empresa tenha direito na operação, considerando eventuais estimativas de perda de
valor. O Grupo reconhece a receita referente aos contratos com clientes utilizando a
metodologia do “Percentage of Completion Method (POC)”.
Pronunciamentos contábeis novos adotados em 2019:
NBC TG 06 (R2) – “Arrendamentos (IFRS 16)”
A norma entrou em vigor para períodos anuais iniciando a partir de 1 o de janeiro de 2019,
substituindo a NBC TG 06 (R1) – “Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17)” e
correspondentes interpretações. A NBC TG 06 (R2) dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo
ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados
contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que
representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o
ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a
despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo
de direito de uso, sendo que o Grupo não recupera créditos de PIS e Cofins sobre o
arrendamento. Os arrendatários também devem reavaliar o passivo do arrendamento na
ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento,
uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer
o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
O Grupo realizou um inventário dos contratos que poderiam conter um arrendamento, sendo
que foram identificados apenas contratos de locação de computadores e impressoras. O Grupo
optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo
se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo
ativo objeto seja de baixo valor, como no caso dos contratos identificados. Os impactos dos
contratos de arrendamento são considerados irrelevantes pelo Grupo e estão registrados em
despesas gerais e administrativas.
INBC TG 22 –“Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23)”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (NBC TG 32) e não se aplica aos tributos
fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes aos juros e multas
associados aos tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o
seguinte: (i) se a empresa considera tratamentos tributários incertos separadamente;
(ii) as suposições que a empresa faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; (iii) como a empresa determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de
imposto; (iv) como a empresa considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
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Pronunciamentos novos e ainda não adotados
Outras normas e interpretações, relacionadas a seguir, foram alteradas e se tornarão efetivas
para exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de 2020:
•

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;

•

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

•

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

Na avaliação da Administração, tais alterações não deverão ter impacto significativo às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Combinado
31/12/2019
Caixa

31/12/2018

31/12/2017

5

5

-

530

155

187

Certificado de depósito bancário (a)

2.432

1.552

1.371

Total

2.967

1.712

1.558

Bancos

(a) As aplicações financeiras referem-se às aplicações em CDB e são remuneradas à taxa média de
0,94% em 2019, 0,96% em 2018 e 0,98% em 2017 da variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). Referidas aplicações financeiras estão disponíveis para resgate a qualquer
momento, sem prejuízo aos rendimentos auferidos no fim de cada exercício;
(b) Aplicações financeiras no longo prazo: Referem-se às aplicações financeiras que servem de lastro a
determinados empréstimos.

5. Contas a receber
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Unidades em construção

13.974

-

-

Unidades concluídas

27.614

34.777

86.065

4.905

4.103

6.748

34

35

53

(391)

(391)

(391)

Cliente atualização
Clientes diversos
(-) Provisão devedores duvidosos
Ajuste a valor presente (AVP)

(194)

-

-

Total

45.942

38.524

92.475

Ativo circulante

34.747

27.815

67.881

Ativo não circulante

11.195

10.709

24.594

Os saldos de contas a receber estão atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) até a entrega das chaves e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M), acrescidos normalmente de juros compensatórios no intervalo de 6,17% ao ano até 12% ao
ano.
O efeito do AVP no resultado Combinado foi de R$ 67 em 2019,para os anos de 2017 e 2018 os valores
de adiantamento realizados pelos clientes superaram o contas e receber das unidades em construção.
A taxa de descontos utilizada em 2019 foi de 3,68% a.a.
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A segregação de contas a receber de clientes por vencimento está assim representada:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Vencidas
Até 60 dias

731

1.107

1.481

3.014

757

115

401

509

493

Acima de 180 dias

1.561

1.826

2.234

Total

5.707

4.199

4.323

Até 01 ano

26.037

20.346

64.558

Acima de 01 a 03 anos

12.532

14.009

22.448

2.251

361

1.537

40.820

34.716

88.543

Provisão devedores duvidosos

(391)

(391)

(391)

Ajuste a valor presente

(194)

-

-

Total

(585)

(391)

(391)

Total

45.942

38.524

92.475

De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias

A vencer

Acima de 03 anos
Total
Provisão para devedores duvidosos

Em fevereiro de 2020, ocorreu um acordo onde um cliente optou por realizar uma troca da unidade
vendida, o que resultou na baixa de R$ 1.270, do total de títulos vencidos em 31 de dezembro de 2019.
Com base no histórico de recebimentos e nível de controle na concessão do crédito, a Administração
entende que não são esperadas perdas com créditos. Desta forma, não provisiona perdas neste período.
A Administração entende que as contas a receber das unidades concluídas e as contas a receber
apropriadas dos empreendimentos em construção, deduzidas do ajuste a valor presente, estão próximas
ao valor justo.
O saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda não concluídas não está totalmente refletido
nas demonstrações financeiras, uma vez que o seu registro é limitado à parcela da receita reconhecida
contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. A análise de vencimentos do total das parcelas a
receber dos contratos de venda das unidades concluídas e não concluídas, sem considerar os efeitos de
ajuste a valor presente, pode ser demonstrada conforme segue, por ano de vencimento:
Combinado
31/12/2019
Vencidas

31/12/2018

5.707

31/12/2017
4.199

4.323

A vencer:
2018

-

-

64.524

2019

-

24.777

19.891

2020

31.910

11.353

2.592

2021

23.958

5.326

1.372

6.225

422

164

Total

67.800

46.077

92.866

Contas a receber apropriado (sem
(
AVP))

42.548

34.363

88.207

Contas a receber a apropriar

25.252

11.714

4.659

2022 em diante
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Os valores referentes às receitas apropriadas e parcelas recebidas, anteriormente demonstradas,
consideram as operações de terrenos obtidos em permuta por unidades imobiliárias dos
empreendimentos, as quais estão apresentadas a seguir:
Combinado
Valores

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Terrenos recebidos em permuta

22.888

22.888

Receita apropriada

17.271

11.027

5.526

Receita a apropriar

5.617

11.861

17.361

a)

22.888

Cessão de recebíveis
Em 16 de novembro de 2017, na SPE CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda., firmou um contrato
de cessão de créditos imobiliários junto a NM Investimentos Ltda., sendo o valor presente dos
créditos imobiliários
calculados pela taxa nominal de 15% a.a. com vencimento de acordo com a data de
vencimento dos créditos a receber dos clientes.
Saldo quitado em 2019, R$ 9.141 em 2018 e R$ 21.501em 2017, com o montante de juros em
2019 no valor de R$ 1.146, R$ 1.607 em 2018 e R$ 204 em 2017.

6. Imóveis a comercializar
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Imóveis concluídos

43.572

65.196

79.633

Imóveis em construção

73.159

73.626

51.458

6.808

12.558

10.110

13.966

13.966

-

844

10

-

138.351

165.356

141.201

Estoque imóveis
Índices construtivos
Materiais
Total

Os imóveis em construção e imóveis concluídos são classificados no ativo circulante, tendo em vista a
sua disponibilidade para venda. Os imóveis em estoque referem-se às unidades adquiridas ou recebidas
como dação em pagamento de outras unidades vendidas.
Os índices construtivos se referem a direitos de expansão de potencial construtivo, que deverão ser
anexados a terrenos para futuros lançamentos.

7. Adiantamento para devolução de cota de capital
Os saldos referem-se aos valores pagos aos sócios não controladores a título de antecipação para
devolução de cota capital.
31/12/2019
Bastian & Mundstock Part. Imob. Ltda.
CG 700 Incorporação, Adm e Locação Imóveis Próprios Ltda.
CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.
Jay Participações Imobiliárias Ltda.
Personalité Bela Vista Ltda.
Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.
The Place Part. Imobiliárias Ltda.
LPI Participações Imobiliárias Ltda.
Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda.
Total
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3.500
10
3.780
2.700
2.138
6.320
7.911
26.361

Combinado
31/12/2018
2
170
10
3.780
2.139
6.320
7.911
20.332

31/12/2017
2
2
3.780
2.139
6.320
7.911
20.154
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Em junho de 2020, foram formalizados os instrumentos de saída das Companhias CG 258 e CG 700
(vide Nota Explicativa no 32 – Eventos Subsequentes), dando baixa nos respectivos valores. Em março
de 2020 foi assinada Ata para formalização da redução de capital da The Place, com a saída do Grupo,
estando o referido processo já protocolado na Junta Comercial. Para as demais Companhias, a
Administração está aguardando a realização de ativos e passivos, bem como a finalização da outorga de
escrituras de algumas unidades vendidas para dar prosseguimento no processo de dissolução.

8. Outros créditos
Os saldos de outros créditos estão representados a seguir:
Combinado
31/12/2019
Índices construtivos

31/12/2018

31/12/2017

-

1.357

43

43

18

Outros créditos a receber

388

360

193

Total

431

1.760

1.568

59

1.475

1.358

372

285

210

Fundo reserva Brazilian Securities

Ativo circulante
Ativo não circulante

1.357

9. Partes relacionadas
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativo
Contas a receber com partes relacionadas
JHP Jurerê Internacional

1

1

1

Obra Country Club

-

181

164

Fundo de Investimento SC401

-

-
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Pedro Chaves Barcelos Incorp. Imobiliárias

-

-

-

33

-

-

Fabiano Bocorny Correa

1.518

1.781

2.555

Luciano Bocorny Correa

1.865

1.554

2.698

Heloisa Batista Bocorny

-

-

-

Almir Alves Neto

3.639

-

-

Cristiano Bocorny Corrêa

2.080

4.065

3.910

Terraço Cacupé

Outros
Total contas a receber partes relacionadas
Ativo circulante

384

384

384

9.520

7.966

9762
745

-

-

428

566

599

9.092

7.400

8.418

19.299

25.684

30.736

1.526

1.526

1.433

Luciano Bocornyy Correa

647

738

1.370

Fabiano Bocorny Correa

-

-

-

G258 Incorporação Imobiliária Ltda.

-

-

-

147

-

-

21.619

27.948

33.539

Ativo não circulante
Ativo não circulante (no contas a receber)
Passivo
Mútuos ((Nota Explicativa no 9.1))
Alexandre Grendene Bartelle
Marcelo Schiavon

Outros
Total mútuos
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Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Credores terrenos
GBZ - Participações e Empreendimentos Ltda.

6.522

9.593

9.334

Total - Credores terrenos

6.522

9.593

9.334

Búzios Incorporação Imobiliárias Ltda.

-

37

-

Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.

-

1

-

G258 Incorporação Imobiliária Ltda.

-

-

-

Super Quadra J. Europa Ltda.

-

-

-

ICON Participações Imobiliárias Ltda.

93

-

-

Total contas a pagar partes relacionadas

93

38

-

Passivo circulante

18.168

5.460

10.992

Passivo não circulante

10.066

32.119

31.881

Contas a pagar
g com partes relacionadas

As garantias das contas a receber com partes relacionadas são os próprios ativos dos empreendimentos
imobiliários. O Grupo não espera perdas na realização dos saldos com partes relacionadas.

9.1. Contratos de mútuo
Na condução dos negócios, o Grupo firmou contratos de mútuo com suas controladas, coligadas e outras
partes relacionadas (sócios minoritários), com o propósito de gerenciar a melhor alocação dos recursos
necessários à operação. Esses saldos de mútuos ativos e passivos, não estão sujeitos aos encargos
financeiros e são realizados conforme necessidades de caixa de cada Sociedade de Propósito Específico
(SPE). Dessa forma, os citados contratos de mútuo têm por objetivo permitir o Grupo efetuar o
gerenciamento de seu caixa e de suas controladas de forma a atender às necessidades de financiamento
do negócio, uma vez que cada controlada (e, consequentemente, cada empreendimento) possui níveis
de maturação distintos, com necessidades diferenciadas de volume de financiamentos para
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.
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9.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração
Para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, o Grupo não tinha uma política de remuneração do pessoalchave da Administração, sendo que não ocorreram gastos nas empresas do Grupo. Os administradores
foram remunerados através de outras empresas de controles em comum (sócios pessoas físicas).
Nesses exercícios, tais empresas, sobe controle comum pagaram a título de remuneração aos
administradores do grupo, os seguintes montantes:
Histórico

2019

2018

2017

48

47

47

302

418

601

Lucros

2.046

1.878

1.609

Total

2.396

2.343

2.257

Pró-labore
Serviços PJ

A Administração não possui planos de remuneração pós-emprego, de rescisão, ou baseada em ação ou
outros benefícios de longo prazo. O Diretor Financeiro prestava serviços como pessoa jurídica, em junho
de 2020 se tornou estatutário.
Em junho de 2020, com a transformação da Companhia em Sociedade Anônima (vide Nota Explicativa
no 32 – Eventos Subsequentes), a remuneração da Administração, Presidência e Diretoria Estatutária,
foi fixada no montante anual de R$ 2.160 passando a ser paga pela Companhia a partir daquela data.

9.3. Lucros distribuídos
O Grupo distribuiu lucros no valor de R$ 6.455 durante o ano de 2019, R$ 7.041 em 2018 e R$ 12.323
em 2017.

9.4. Principais transações com o pessoal-chave da Administração
Em 2017, a SPE Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda., vendeu uma unidade para o
Diretor Presidente do Grupo (Luciano Bocorny Corrêa) no valor de R$ 6.567, valor total pago durante o
ano, não restando saldo em 31 de dezembro de 2017.
No ano de 2018,o Grupo cedeu de forma onerosa seus direitos sobre parte de uma unidade da SPE
Casa Rosa Participações Imobiliária Ltda. ao Diretor Presidente do Grupo e, também ao sócio não
controlador do Grupo (Fabiano Bocorny Corrêa), no valor de R$ 3.031 com vencimento em 31 de
dezembro de 2020. O saldo em aberto em 31 de dezembro de 2019era de R$ 3.373, e R$ 3.239 em
31/12/2018. Em 2019, não ocorreram operações de vendas com pessoal-chave da Administração.
As transações acima relacionadas foram realizadas com valores em condições de mercado, com
preço/m² determinado a partir das últimas transações realizadas com unidades de perfil similar. Em
relação às formas de pagamento, o Grupo analisou sua posição de estoque e a demanda para o referido
empreendimento e optou por adotar condição de pagamento diferenciada na transação. Com a
transformação em Sociedade Anônima, em junho de 2020, e consequente elaboração de seu Estatuto
Social, a CFL Participações e Incorporações Ltda. aprimorou sua Política de Transações com Partes
Relacionadas, e operações desta natureza serão avaliadas pelo Comitê de Auditoria, subordinado
diretamente ao Conselho de Administração.
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9.5. Principais transações com partes relacionadas
a.

Unidades vendidas
2017
Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

Distrato unidade SPEs - CG 258

-

-

(4.300)

-

Compra unidade SPEs - CG 258

5.618

-

-

5.618

A.J.Schiavon Imóveis S.A. (b) Compra unidade SPEs- CG 258

4.000

(4.000)

-

-

4.208

-

-

4.208

5.902

-

-

5.902

PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)
PLC Negócios e Emp.
Ltda. (a)
CFL Participações e

Compra unidade SPEs -

Incorp. Ltda.

Super Quadra

CFL Participações e

Compra unidades SPEs - CG

Incorp. Ltda.

258

2018
Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

Distrato unidade SPEs - CG 258

-

-

(5.618)

Compra unidade SPEs - CG 258

3.454

-

-

3.454

Compra unidade SPEs - CG 258

5.475

-

-

5.475

PLC Negócios e
Emp. Ltda. (a)
PLC Negócios e
Emp. Ltda. (a)
PLC Negócios e
Emp. Ltda. (a)

2019
Empresa

Descrição

Venda

Recebido

Distratado

Saldo

-

-

(3.454)

-

PLC Negócios e
Emp. Ltda. (a)

Distrato unidade SPEs - CG 258

PLC Negócios e
Emp. Ltda. (a)

Distrato unidade SPEs - CG 258

Almir Alves Neto (b) Compra unidade SPEs - Marítima

-

-

(5.474)

-

3.810

(293)

-

3.517

3.950

-

(3.950)

-

-

289

-

3.919

PLC Negócios e
Emp. Ltda.

Compra unidade SPEs - Marítima

CFL Participações e Compra unidade SPEs - Super
Incorp. Ltda.

(a)

Quadra

Empresa pertencente à família do sócio controlador

(b) Empresa pertencente à sócios minoritários das investidas

(c) Sócio minoritário da Empresa PAF Assessoria Imobiliária Ltda (vide Nota Explicativa nº 32 – Eventos
Subsequentes).
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b.

Prestação de serviços
O Grupo contrata serviços de gestão, consultoria, arquitetura e vendas através de partes
relacionadas:
Empresa

2019

2018

RL Admin. e Gestão Emp. Imobiliários Ltda. (a)

3.493

4.077

6.556

CFL Gestão e Adm de Obras e Emp. Imobil. Ltda.(a)

5.116

8.957

13.026

HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda.
PAF Assessoria Imobiliária Ltda. (b)
RS Planej., Marketing e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. (b)

2017

85

33

198

1.040

715

655

338

523

556

(a) As despesas com gestão, em quanto as obras estão sendo construídas, são alocadas ao
custo e pós obras como na rubrica de “despesas com manutenção pós obra”;
(b) As despesas com vendas das unidades são registradas na rubrica ”despesas com
comissões”.
As empresas acima, exceto HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda. prestaram serviços
exclusivamente para o Grupo. Destas, PAF Assessoria Imobiliária Ltda. e RS Planej., Marketing
e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. passaram a compor o Grupo em 30 de junho de 2020 (Vide
Nota Explicativa 32 – Eventos Subsequentes). A partir da mesma data, as atividades de gestão
passaram a ser executadas em sua integralidade pelo Grupo (vide Nota Explicativa no 32 –
Eventos Subsequentes).
c.

Outras operações com partes relacionadas
Foi firmado instrumento particular de contrato de comodato entre Heloisa Bocorny Projetos e
Construções Ltda. (empresa pertencente à família do sócio controlador) e CFL Gestão e
Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. referente ao conjunto nº 1.008
do Edifício Iguatemi Corporate, situado na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2825, na Cidade de Porto
Alegre/RS, seda da Companhia. A Companhia e as sociedades operacionais integrantes do
grupo utilizam o imóvel como sede, sem contraprestação para a CFL Gestão e Administração de
Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda.

9.6. Movimentações societárias
O Grupo, em abril de 2018, alterou sua participação de 29,83% para 31,73% na SPE Casa Rosa
Participações Imobiliárias Ltda., integralizando em moeda corrente de forma desproporcional às cotas do
capital social em relação aos demais cotistas, acarretando nova participação no capital social da SPE.
Em abril de 2018, a totalidade da participação de 30% que o Grupo possuía da SPE Bela Vista
Incorporação Imobiliária Ltda. foi cedida e transferida de forma onerosa ao sócio Luciano Bocorny
Correa, pelo valor de R$ 2.130.
Em novembro de 2019, na SPE CG 700 Incorporação, Administração e Locação de Imóveis Próprios
Ltda., na qual a controladora possuía participação de 99,90%, foi realizada cisão parcial da investida com
valor de acervo líquido de R$ 2.799 de um patrimônio líquido antes da cisão de R$ 13.089, resultado em
R$ 10.290 após a cisão. Este valor foi totalmente integralizado na SPE AGC2 Participações Ltda.,
também com a participação de 99,90%.

10. Adiantamento para futuro aumento de capital
Não existem termos fixados de conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital em cotas
que considerem um valor fixo de adiantamento por uma quantidade fixa de cotas, motivo pelo qual os
saldos estão classificados como ativo financeiro, no ativo não circulante (ou passivo financeiro, no
passivo não circulante).
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Abaixo está representado os adiantamentos para futuro aumento de capital:
Combinado
31/12/2019
Al Mare Incorporação Ltda.
Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

31/12/2018

31/12/2017

119

106

(15)

-

-

3.570

CG 700 Incorporação, Adm. e Locação de Imóveis Ltda.

105

-

-

Jay Participações imobiliárias

140

140

130

LPI Incorporação Imobiliária Ltda.

33

-

-

2.812

2.667

1.520

337

-

-

77

-

-

-

875

20.732

718

719

718

5

-

-

Alfele Imóveis Ltda

240

80

GSZ Administradora de Bens LTDA

200

40

Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.
Nilo Country Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
P Chaves Barcelos - Incorporação Imobiliária SPE Ltda.
Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.
The Place - Participações Imobiliárias
Almir Alves

Sandro Zilio

40

40

GBZ Partic. e Empreend. Ltda.

6.250

3.750

-

Luiz Felipe Schiavon

1.865

830

-

Luciano Bocorny Corrêa

3.080

2.325

-

Marcelo Schiavon

1.865

830

-

17.886

12.402

26.655

Total
Passivo circulante
Passivo não circulante

-

-

-

17.886

12.402

26.655

Os saldos de AFAC no passivo Combinado referem-se aos valores aportados pelos sócios não
controladores.

11. Propriedades para investimento
O Grupo mantêm imóveis como propriedades para investimento com a intenção de auferir rendas de
aluguel.
Esses imóveis classificados como bens para renda estão avaliados ao valor justo. Essa avaliação foi
realizada pelos métodos comparativos direto e evolutivo.
Para a avaliação pelo método comparativo direto de dados de mercado é realizada comparação direta
com outros imóveis semelhantes situados na mesma região geoeconômica.
Os laudos de avaliação das propriedades para investimentos foram emitidos em dezembro de 2019,
2018 e 2017 pela empresa Engebê - Empresa Brasileira de Engenharia Econômica Ltda. e as premissas
utilizadas encontram-se descritas na Nota Explicativa no 3.8:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Bens para renda
Sala no Edifício Iguatemi (a)
Conjuntos e Lojas CG 700 (b)
Conjuntos e Boxes Ed. Platinum Tower (b)
Total

3.121

3.151

3.076

13.297

18.075

17.634

4.044

-

-

20.462

21.226

20.710

(a) A sala no Edifício Iguatemi Corporate encontra-se locada, com contrato vigente até maio de 2024;
(b) As lojas, conjuntos e respectivos boxes no Edifício Platinum Tower, encontram-se locados com
contratos vigentes até fevereiro de 2025.
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Conforme mencionado na Nota Explicativa no 9.6, em novembro de 2019 a SPE CG 700 Incorporação,
Administração e Locação de Imóveis Próprios Ltda., cindiu para a SPE AGC2 Participações Ltda. ativos
no valor de R$ 3.830 e passivos no valor de R$ 1.031, gerando um acervo líquido R$ 2.799.
A movimentação das propriedades para investimentos é assim demonstrada (os ajustes a valor justo
foram contabilizados na rubrica de outras receitas e despesas operacionais):
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2016

21.067

Ajuste a valor justo

(357)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

20.710

Ajuste a valor justo

516

Saldo em 31 de dezembro de 2018

21.226

Ajuste a valor justo

(764)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

20.462

12. Fornecedores
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fornecedores diversos

3.865

11.492

2.510

Fornecedores garantia

4.270

4.442

5.366

Total

8.135

15.934

7.876

(a) O Grupo retém 20% dos valores a pagar referente a mão de obra dos empreiteiros, sendo 15%
referente as retenções de INSS, e FGTS e ISS que são pagos mediante comprovação da
regularidade destas obrigações, por parte do empreiteiros ao término das obras e 5%, que fica retido
até um ano após o habite-se, para eventuais gastos, se houver, de reparos pós obra.

13. Empréstimos e financiamentos
a)

Empréstimos e financiamentos
Combinado
31/12/2019
Empréstimos para construção
Empréstimo capital de giro
Total
Circulante
Não circulante
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31/12/2018

31/12/2017

13.351

11.937

3.098

-

23.417
26

16.449

11.937

23.443

2.883

9.897

3.222

13.566

2.040

20.221
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Combinado
Descrição

Prazo final

Banco Bradesco S/A

10/12/2022

7.350

-

-

Banco ABC Brasil S/A

17/10/2022

6.001

5.338

6.066

Banco Itaú Unibanco S/A

22/03/2021

3.098

-

26

-

-

6.599

17.351

16.449

11.937

23.443

2.883

9.897

3.222

13.566

2.040

20.221

NM FI Crédito Privado
Total
Circulante
Não circulante

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A tabela a seguir apresenta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Adições

51.801
26.858

Pagamentos

(58.543)

Juros incorridos

6.973

Juros pagos

(3.646)

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Pagamentos

23.443
(12.972)

Juros incorridos

2.268

Juros pagos

(802)

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições

11.937
16.236

Pagamentos

(13.038)

Juros incorridos

2.270

Juros pagos

(956)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

456

16.449

52

457

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco Bradesco S.A.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Marítima Incorp Imobiliária Ltda.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

Itaú Unibanco S.A.

Banco ABC Brasil

CFL Participações e Incorp Ltda.

CFL Participações e Incorp Ltda.

Banco

Empresa

Garantias

Incorporações Ltda; Alexandre Grendene Bartelle

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa; Veneza Negócios e Participações S/A.; CFL – Participações e

data.

que, em relação as unidades já comercializadas o penhor incidirá sobre os créditos vincendos a partir desta

decorrentes dos compromissos de venda e compra de cada uma das unidades do empreendimento, sendo

garantia hipotecária constituída, os devedores dão ao credor, em penhor a totalidade dos direitos creditórios

de 70% do saldo devedor existente na data, sob pena do vencimento imediato de toda a dívida. Além da
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débito do valor da diferença entre o valor total de repasses realizados e o valor mínimo de repasses exigidos,

corridos a contar da data de notificação. Deverá manter em sua conta corrente saldo suficiente para acatar o

hipotecária oferecida sempre que esta ficar prejudicada, diminuída ou prejudicada no prazo de 60 dias

do Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, SC. Obrigam-se a substituir ou reforçar a garantia

Comarca de Florianópolis, SC, descrito e caracterizado na matrícula 137.285 do Cartório do Segundo Ofício

da quadra 02-H, situado na Avenida dos Búzios, s/n, no Loteamento Praia Jurerê V, no Distrito, Município e

9002684 Garantia Hipotecária. Um terreno com área de 3.330,62 m 2, designado pelos lotes números 01, 02, 03 e 14

067408181-5 Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa; Fabiano Bocorny Correa

matrículas 172.319, 172.321 e 172.334 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas

(ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267, localizados na Avenida Carlos Gomes, 700, do Edifício

caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS, e

05, do Edificio Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e

4205116 Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes, 700, Lojas 03 a

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa; Fabiano Bocorny Correa

4205216 Garantia(s) Fiduciária(s) conforme Instrumento(s) apartado(s).

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa.

matrículas 172.319, 172.321 e 172.334 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS.

Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e caracterizado nas

(ii) Boxs de estacionamento nos 240, 242 e 267, localizados na Avenida Carlos Gomes, 700, do Edificio

caracterizado nas matrículas 171.906 a 171.908 do Registro de Imóveis da 4a Zona de Porto Alegre, RS, e

05, do Edificio Platinum Tower, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, RS, conforme descrito e

6119419 Garantia Fiduciária de Imóvel. (i) Lojas comerciais, localizadas na Avenida Carlos Gomes, 700, Lojas 03 a

Avalistas/Fiadores: Luciano Bocorny Correa;Pericles Pretto Correa.

6319519 Não há garantias

No contrato Garantias

Taxas de captação
Considerando a variação anual do CDI até 31 de dezembro de 2019, de 5,94%, 31 de dezembro
de 2018 de 6,41% e 9,93% em 31 de dezembro de 2017, as taxas médias de captação,
equivalentes às taxas prefixadas, das operações de financiamento do Grupo são:
2019
Custo pré-fixado

2018

2017

% a. a.

% a. a.

% a. a.

Banco ABC Brasil S.A.

3,0416%

14,3674%

18,1559%

Banco Itaú Unibanco S.A.

7,7000%

-

-

Banco Bradesco S.A.

9,3855%

-

-

Obrigações contratuais restritas covenants
O Grupo possui certas obrigações contratuais restritivas, que podem tornar os empréstimos e
financiamentos imediatamente exigíveis, conforme segue:
Empréstimo contratado em 31 de outubro de 2019 (Instrumento Particular de Cédula de Crédito
Bancário firmada junto ao Banco ABC Brasil S.A.): a) se incorrer em mora e/ou inadimplemento
de qualquer obrigação assumida perante o credor sob e de acordo com esse título; b) se
incorrer em mora e/ou inadimplemento, ou ainda vencimento antecipado, de qualquer outra
obrigação assumida perante o credor sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra
instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do credor, ou perante outras instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeira Nacional; c) ocorrência de alguma das hipóteses
estabelecidas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro; d) pedido ou decretação de
falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência
civil, intervenção, liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09
de fevereiro de 2005; e) protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição
de devedores e/ou garantidores, e não apresentação ao credor de prova satisfatória, a exclusivo
critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio
dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo Credor para a referida apresentação;
f) alteração do estado econômico-financeiro que reduza, de acordo com a análise de crédito do
credor, sua capacidade para cumprir quaisquer obrigação de pagamento assumidas perante o
Credo ou perante terceiros; g) alteração de seu objeto social da composição de seu capital
social, ocorrência de qualquer mudança, transferência ou cessão , direta ou indireta, de seu
controle societário/acionário, ou ainda sua incorporação, fusão ou cisão.
Empréstimo de capital de giro firmado junto ao Itaú Unibanco S.A. em 23 de outubro de 2019:
a) inadimplemento, de qualquer obrigação desta cédula ou de qualquer instrumento celebrado
com o Itaú ou de qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente pela Itaú
Unibanco Holding S.A.; b) se tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação
judicial ou extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja
responsável; c) morte, insolvência, interdição de qualquer devedor solidário, ou ocorrência de
qualquer dos eventos descritos no item (b) em relação a qualquer devedor solidário, sem
apresentação de substituto aceito pelo Itaú no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do
evento; d) se as garantias não forem efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, se
tornarem impróprias ou insuficientes para assegurar as obrigações e não forem substituídas no
prazo de 15 dias da comunicação do Itaú; e) houver sentença transitada em julgado em razão
de prática, pelo Grupo, devedores solidários, ou administradores do Grupo ou dos devedores
Solidários, de atos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho
escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente; f) ocorrer qualquer processo
de reorganização societária ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o Grupo
esteja envolvida; g) alteração do objeto social ou da atividade principal ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de seu ativo
permanente; h) solicitação pelo Grupo do encerramento da conta corrente mantida.
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Empréstimo de crédito bancário firmado junto ao Banco Bradesco S.A. pela SPE Marítima, na
data de 14 de novembro de 2018: se a) o (a, s) devedor (a, es, as) não sanar após 30(trinta)
dias corridos da simples comunicação feita pelo credor, podendo o credor exigir o seu pronto
pagamento, independentemente de qualquer novo aviso, notificação, interpelação ou protesto
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos em lei ou ainda: a) se contra o (a, s) devedor(a, es,
s), fiador(a, es, s) e interveniente(s) garantidor(a, es, s) for(em) movida(s) qualquer ação ou
execução, ou decretada qualquer medida judicial que, de alguma forma afete as garantias
constituídas no contrato ou que de alguma forma altere os respectivos requisitos e fundamentos
econômicos que ensejaram a concessão deste crédito; b) garantidor (a, es, as), falir(em),
requerer(em) recuperação judicial, tornar(em)-se insolvente(s), ou contra qualquer um deles for
protestado qualquer título por falta de pagamento; c) se, desfalcando-se a(s) garantia(s)
constituída(s) no contrato, em virtude de, depreciação ou deterioração, o (a, s) devedor(a, es,
as) não a reforçar(em), depois de devidamente notificado(s) para tal; d) se ocorrer a
descaracterização da figura do patrimônio de afetação por qualquer motivo, tenha ou não o(a, s)
devedor (a, es, as) dado causa; e) se o (a, s) devedor (a, es, as) deixar (em) de proceder as
comunicações devidas a comissão de representantes, tais como posição de vendas, balancetes
trimestrais e demonstrativos dos recursos recebidos; f) se verificarem não serem verdadeiras
quaisquer declarações feitas pelo(a, s) devedor (a, es, s), fiador(a, es, s), hipotecante(s) e
interveniente (s) garanti dor (a, es, s) no presente contrato, na documentação apresentada para
instruir o pedido de financiamento objeto deste contrato, bem como durante toda a vigência
desta operação e até a liquidação final; também no que se refere a integridade das garantias ora
constituídas (hipoteca, penhor e fiança), quanto a posição de vendas das unidades do
empreendimento ora financiado, assim como quanto a ocultação de informações sobre as
vendas, permutas, distratos, cessões das unidades do empreendimento, ou o não envio ao
credor dos respectivos instrumentos que respaldem as vendas, distratos, cessões ou permutas,
que tenham sido assinados com os adquirentes; bem como a eventual transferência, onerosa ou
não, como cessão, locação ou arrendamento das unidades ou dos direitos de crédito, que de
algum modo represente desvio do penhor e dos propósitos deste financiamento e do patrimônio
de afetação; g) se caracterizada a omissão por parte do(s) devedor(es) de informações sobre as
vendas, distratos, cessões ou permutas das unidades do empreendimento; h) se houver
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato ou de obrigação prescrita em lei; i) se o (a,
s) devedor (a, es, s) deixar (em) de apresentar, uma vez solicitados, os comprovantes de
pagamentos de quaisquer impostos, taxas ou contribuições que incidam, direta ou
indiretamente, sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária, ou que sejam de responsabilidade
do devedor(s) ou do(s) hipotecante(s), inclusive os impostos incidentes sobre o patrimônio de
afetação; j) se o (a, s) devedor (a, es, s) ceder (em) ou transferir (em), total ou parcialmente, a
terceiros, seus direitos e obrigações sem o expresso consentimento do credor ou ceder (em) ou
transferir (em), total ou parcialmente, a terceiros, qualquer garantia constituída neste contrato;
k) se o (a, s) devedor (a, es, s) ou hipotecante(s), interveniente (s) garantidor (a, es, s)
gravar(em) total ou parcialmente, com quaisquer ônus o(s) bem(ns) e direito(s) dado(s) neste
contrato como garantia(s); ou se sobre o(s) mesmo(s) vier(em) a recair penhora ou qualquer
constrição judicial; l) se o imóvel objeto da garantia for desapropriado, total ou parcialmente;
m) se a obra ficar paralisada por mais de 30 (trinta) dias; n) se o (a, s) devedor(a, es, as), fiador
(a ,es, s) ou interveniente(s) garantidor (a, es, s) deixar(em) de cumprir qualquer obrigação de
pagamento que tenha com o credor, inclusive as previstas neste contrato
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b)

Cronograma de vencimentos
São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos
indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até
a data dos balanços.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos.
Combinado
Ano

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2018

-

-

12.387

2019

-

9.897

4.990

2020

2.883

2.040

3.000

2021

6.166

-

3.066

Acima de 2022

7.400

-

-

16.449

11.937

23.443

Total

14. Obrigações fiscais
A tabela a seguir apresenta os saldos das obrigações fiscais.
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

PIS a recolher

-

16

42

Cofins a recolher

3

75

199

ISS a recolher

54

75

140

Retenções a recolher

41

75

117

575

101

232

CSLL a recolher

40

228

144

IRPJ a recolher

47

395

231

2.730

2.434

4.275

Patrimônio de Afetação - RET

Tributos diferidos (a)
IRRF a pagar

18

26

44

Total

3.508

3.425

5.424

Passivo circulante

2.799

2.748

4.286

709

677

1.138

Passivo não circulante

(a) Tributos diferidos.
Combinado
31/12/2019
PIS diferido

31/12/2018

31/12/2017

252

225

395

1.167

1.040

1.828

CSLL a diferido

860

767

1.347

IRPJ diferido

451

402

705

Total

2.730

2.434

4.275

Passivo circulante

2.021

1.757

3.137

709

677

1.138

Cofins diferido

Passivo não circulante
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15. Adiantamentos de clientes
Combinado
31/12/2019
Por recebimentos das vendas de imóveis

31/12/2018

31/12/2017

27

3.580

4.889

Adiantamentos de permutas

18.255

17.627

17.558

Total

18.282

21.207

22.447

Circulante

18.282

21.207

22.447

-

-

-

Não circulante

Os adiantamentos de clientes representam a parcela excedente dos recebimentos de clientes, quando
estes são superiores aos valores reconhecidos de receitas.
Os adiantamentos de clientes – permutas: representam terrenos adquiridos por meio de permutas físicas
em empreendimentos, cujas cláusulas contratuais resolutivas foram atendidas e estão contabilizados ao
seu valor justo, na data do seu reconhecimento inicial, ou na data que for possível dada avaliação.
A técnica utilizada foi baseada na receita, pela qual foi estabelecido o valor justo da contraprestação,
e utilizado o preço de cotação dos bens junto ao projeto vinculado, ou seja, não utilizou do mercado ativo
e sim do empreendimento para definir o valor justo das unidades permutadas.

16. Provisão para contingências
a.

Provisão para riscos
Com base na análise individual de eventuais riscos de natureza tributária, cível e trabalhista a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis
perdas, conforme abaixo:
Combinado
2019
Provisões cíveis (a)
Provisões trabalhistas (b)
Provisões tributárias (c)
Total

2018

2017

2.154

3.770

690

-

420

2.935

-

-

-

2.154

4.190

3.625

(a) Provisões cíveis
O Grupo litiga na esfera cível, que usualmente se resume em discussões de cunho
indenizatório, ações de cobrança, prestação de contas etc.
(b) Provisões trabalhistas
As ações judiciais de natureza trabalhistas envolvem discussões, principalmente,
de pedidos de indenização por acidente de trabalho, horas extras, reconhecimento de
periculosidade ou insalubridade.
(c) Provisões tributárias
O Grupo é parte em ações judiciais de natureza tributária, que consistem
de discussões em processos sobre tributação sobre ganho de capital e tributação de
receitas das unidades permutadas.
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A movimentação da provisão para demandas judiciais é conforme segue:
Provisões

Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2016

2.189

Provisões constituídas durante o exercício

1.613

Provisões revertidas durante o exercício

(177)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

3.625

Provisões constituídas durante o exercício

573

Provisões revertidas durante o exercício

(8)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

4.190

Provisões constituídas durante o exercício

229

Provisões pagas durante o exercício

(2.265)

Provisões revertidas durante o exercício

-

Saldo em 31 de dezembro de 2019

2.154

Depósitos judiciais (registrado em outros créditos)

Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2016

82

Depósitos efetuados e atualização

28

Resgates e atualização

(39)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

71

Depósitos efetuados e atualização

17

Resgates e atualização

-

Saldo em 31 de dezembro de 2018

88

Depósitos efetuados e atualização

-

Resgates e atualização

(29)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

b.

59

Passivos contingentes para os quais não é requerido provisão
Os processos com perspectivas de perda julgadas pela Administração como possível (em
avaliação conjunto com seus assessores legais), para as quais não foram constituídas
provisões, é conforme segue:
Combinado

Provisões cíveis

2019

2018

2017

5.410

4.954

2.350

Provisões trabalhistas

962

1.047

1.542

Provisões tributárias

603

-

-

6.975

6.001

3.892

Total

Provisão para garantia pós obra
As gestoras de engenharia e construção do Grupo, possuem expertise e estão estruturadas com
recursos humanos e equipamentos com vistas ao atendimento das demandas de pós obra de
unidades vendidas e nas áreas condominiais dos empreendimentos incorporados pelas SPEs
controladas do Grupo. Por outro lado, as SPEs controladas pelo Grupo, por não terem expertise,
bem como estrutura para esse fim, contratam as referidas gestoras, com o escopo de
manutenção e atendimento à todas demandas de pós-obra recorrentes e decorrentes das
responsabilidades legais e contratuais das unidades comercializadas, bem como das áreas
condominiais. Em contrapartida as gestoras fazem jus aos honorários previamente
estabelecidos sobre o orçamento de custo de construção de cada empreendimento, devidos
após a respectiva conclusão.
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Essa verba sobre o valor do orçamento de custo de obra também está contemplada nos estudos
de viabilidade do empreendimento desde o seu nascedouro. Deste modo, as incorporadoras dos
empreendimentos ficam desincumbidas da garantia de pós-obra. Destaca-se, por oportuno, que
as gestoras têm a prerrogativa de utilizar as cauções retidas de contratos de empreiteiras,
quando a causa de eventuais patologias tenha sido de responsabilidade delas. As retenções de
garantia pós-obra estão demonstradas na Nota Explicativa no14.

17. Lucros a distribuir
Os saldos de R$ 28, R$ 7.515 e R$ 19.040, referente aos exercícios de 2019, 2018 e 2017,
respectivamente, se referem aos lucros destinados aos sócios não controladores, pessoas físicas e
jurídicas, das controladas.

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

Resultado de vendas de imóveis a apropriar (Combinado)
Combinado
31/12/2019
Vendas contratadas de imóveis de empreendimentos em
andamento
(-) Receita bruta apropriada com venda de imóveis
Receita a apropriar com venda de imóveis
Custos orçados dos imóveis vendidos
(-) Custos incorridos apropriados
Compromissos com custos orçados a apropriar
Resultados de vendas de imóveis a apropriar

31/12/2018

31/12/2017

96.624

49.904

38.788

(70.237)

(21.932)

(9.367)

26.387

27.972

29.421

59.447

31.362

25.776

(40.943)

(13.896)

(6.225)

18.504

17.466

19.551

7.883

10.506

9.870

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

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Gastos incorridos das unidades em estoque

53.817

61.692

41.715

Custo orçado total a incorrer das unidades em estoque

15.008

35.219

24.715

Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque

68.825

96.911

66.430

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

Patrimônio de afetação
Todos os empreendimentos em fase de construção estão inseridos na modalidade “patrimônio
de afetação”, em observância à Lei no 10.931/04.

19. Imposto de renda e contribuição social
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Diferenças temporárias
Receita apropriada e não recebida

45.942

38.524

92.475

Alíquota efetiva

5,94%

6,32%

4,62%

Alíquota nominal - lucro presumido

6,73%

6,73%

6,73%

Alíquota nominal - RET

4,00%

4,00%

4,00%

Total

2.730

2.434

4.275

Circulante (Nota Explicativa no 14)

2.021

1.757

3.137

709

677

1.138

Não circulante (Nota Explicativa no 14)

20. Credores de investimentos
A tabela a seguir apresenta os saldos dos credores de investimentos:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Carril Assessoria Empresarial Ltda.

564

588

600

Passivo não circulante

564

588

600

Referem-se aos valores de projeto suspenso, que estão sendo devolvidos aos investidores.
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21. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social está determinado com a combinação do capital social consolidado da CFL
Participações e Incorporações Ltda. e demais empresas, conforme demonstrado a seguir:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

CFL Participações e Incorporações Ltda. (i)

10.871

10.871

10.871

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. (ii)

5.625

5.625

-

Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. (iii)

8.190

8.010

-

Terraço Cacupe Incorporação Imobiliária SPE Ltda. (iv)

10

-

-

5

5

5

PAF - Assessoria Imobiliária Ltda. (v)
RS Plan. Mark. Interm. e Gestão Coml. de Imóveis Ltda. (vi)
Total

(i)

5

5

5

24.706

24.516

10.881

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o capital social consolidado da CFL Part.
Incorp. Ltda. é de R$10.871 composto por 10.871 (dez milhões e oitocentos e setenta e um
mil) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada. Durante o exercício de 2017, houve o
aumento de capital em R$ 900, com a emissão de 900 (novecentas mil) novas quotas ao
valor unitário de R$1,00 real cada;

(ii) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Bela Vista Incorp. Imob. Ltda. é de
R$ 15.000 composto por 15.000 (quinze milhões) quotas no valor unitário de R$ 1,00 real
cada. Neste combinado foi considerado 37,5% de participação nas demonstrações
financeiras combinadas, sendo assim, capital social de R$5.625 composto por 5.625 (cinco
milhões e seiscentos e vinte e cinco mil) quotas no valor unitário de R$1,00 real cada;
(iii) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Canto da Lagoa Incorporação
Imobiliária SPE Ltda. é de R$8.190 composto por 8.190 (oito milhões e cento e noventa mil)
quotas no valor unitário de R$1,00 real cada. Durante o exercício de 2019 houve o aumento
de capital em R$ 180, com a emissão de 180 (cento e oitenta mil) novas quotas ao valor
unitário de R$1,00 real cada;
(iv) Em 31 de dezembro de 2019, o capital social consolidado da Terraço Caçupe Incorporação
Imobiliária SPE Ltda. é de R$10 (dez mil reais) composto por 10 (dez mil) quotas no valor
unitário de R$1,00 real cada;
(v) Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 o capital social da PAF – Assessoria Imobiliária
Ltda. é de R$ 10 composto por 10(dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 real cada.
Neste combinado foi considerado 50% de participação nas demonstrações financeiras
combinadas, sendo assim, capital social de R$ 5 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais)
composto por 5.625 (cinco mil e seiscentos e vinte e cinco) quotas no valor unitário de
R$1,00 real cada.
(vi) Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 o capital social da RS Planejamento, Marketing,
Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. é de R$ 10 composto por 10 (dez mil)
quotas no valor unitário de R$ 1,00 real cada. Neste combinado foi considerado 50% de
participação nas demonstrações financeiras combinadas, sendo assim, capital social de
R$ 5 (cinco mil reais) composto por 5.625 (cinco mil) quotas no valor unitário de R$1,00 real
cada.
b)

Lucro (prejuízo) por cota
O lucro (prejuízo) por cota básico é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo) do
exercício atribuído aos detentores de cotas pela quantidade média ponderada de cotas disponíveis
durante o exercício.
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O lucro (prejuízo) por cota diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo)
atribuído aos detentores de cotas pela quantidade média ponderada de cotas disponíveis durante
o exercício, mais a quantidade média ponderada de cotas que seriam emitidas no pressuposto do
exercício de efeitos diluidores (como exemplo, opções de compra de ações). Para 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017 não houve efeitos diluidores.
O quadro a seguir apresenta os dados de resultado e quantidade de cotas utilizadas no cálculo
dos lucros (prejuízos) por ação para cada um dos exercícios apresentados:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Lucro/prejuízo atribuível aos acionistas controladores

2.042.750

(1.319.125)

4.730.500

Média ponderada de ações ordinárias em circulação

11.003.563

11.003.563

11.003.563

0,22

(0,12)

0,40

Lucro/prejuízo por ação expresso em reais

Em junho de 2020 houve redução de capital no montante de R$ 3.144, com a saída do sócio não
controlador e aumento de capital de R$ 29.153, totalizando R$ 36.880 dividido em 36.880 cotas.
Desta forma, o lucro (prejuízo) por cotas nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 foram calculados,
de forma retrospectiva, com base na média ponderada de cotas entre 1º de janeiro de 2020 a 30
de junho de 2020, de forma a refletir o efeito das cotas em circulação em 30 de junho de 2020 –
último fechamento disponível antes da aprovação para emissão das presentes demonstrações
financeiras combinadas.
c)

Adiantamento para futuro aumento de capital
Referem-se a valores aportados pelos sócios para aumento de capital, de forma irreversível e
irretratável, com valores e quantidades de conversão definidas previamente e não sofrem
nenhuma correção.
Em 2018, foram aportados R$ 5.797 referentes às 5.796.916 cotas, sendo R$ 5.353 pelo sócio
controlador e R$ 444 pelo sócio minoritário. Em 2019, foram aportados R$ 1.337 referentes à
1.337 cotas, sendo R$ 814 pelo sócio controlador e R$ 523 pelo sócio minoritário.
Em junho de 2020, os sócios deliberam o aumento de capital social em 7.134 cotas, no valor de
R$ 7.134, subscritas e integralizadas através da utilização do adiantamento para futuro aumento
de capital detidos pelos sócios do Grupo.

d)

Transação de capital
Transações de capital decorrem de operação de reestruturação societária, ocorridas entre os
sócios, que não resultou em perda de controle e, portanto, reconhecidas no patrimônio líquido,
conforme requerido pelas normas contábeis.

e)

Destinação de resultado em empresas sob controle comum
Os valores destinados nos montantes de R$ 837, R$ 2.748 e R$ 10.259 em 2019, 2018 e 2017,
respectivamente, referem-se ao resultado do Fundo SC 401, incluído nas demonstrações de
resultados combinados, conforme nota Explicativa nº 2.3, para fins de evidenciação do resultado
de incorporação imobiliária do Grupo, tendo sido destinado para o acionista controlador em
comum no patrimônio líquido combinado uma vez que o Fundo SC 401 não teve sua estrutura
de controle alterada.
Os valores destinados nos montantes de R$ 2.646, R$ 1.447 e R$ 4.252 em 2019, 2018 e 2017,
respectivamente, referem-se aos resultados das empresas CFL Gestão e Administração de
Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda., RL Administração e Gestão de
Empreendimentos Imobiliários Ltda., incluídos nas demonstrações de resultados combinados,
conforme nota Explicativa nº 2.3, para fins de evidenciação do resultado das operações de
gestão e comercialização do Grupo, tendo sido demonstrados no resultado do Grupo uma vez
que estas operações, a partir de 30 de junho de 2020, passaram a ser realizadas diretamente
pela CFL Participações e Incorporações Ltda.
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22. Receita líquida
A composição da receita operacional líquida está demonstrada a seguir:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receita com venda de imóveis

80.043

79.610

162.581

Receitas personalização

10.241

15.024

21.362

Receita c/ vendas índices

1.224

-

-

Receita de aluguéis

1.303

1.141

1.080

(4.454)

(24.896)

(15.625)

(67)

-

-

Impostos sobre vendas e serviços

(4.296)

(4.142)

(7.875)

Receita líquida operacional

83.994

66.737

161.523

Cancelamento de vendas
AVP

23. Custo dos imóveis vendidos
A composição do custo dos imóveis vendidos, classificados por natureza, estão demonstrados a seguir:
Combinado
31/12/2019
Custo dos imóveis vendidos
Custo venda índice
Custo obra personalizações
Total
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31/12/2018

31/12/2017

(47.999)

(30.972)

(1.357)

-

(90.026)
-

(121)

(267)

(863)

(49.477)

(31.239)

(90.889)
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24. Despesas gerais, administrativas e tributárias
A composição das despesas classificados por natureza estão demonstrados a seguir:
Combinado
31/12/2019
Água, luz, telefone
Condomínios
Brindes e ofertas
Comissões e intermediação
Convenções e reuniões
Cursos de aperfeiçoamento
Depreciação
Despesas legais
Despesas pós obra
Despesas postais
Desp. c/ contingência

31/12/2018

31/12/2017

(385)

(410)

(664)

(1.515)

(1.731)

(1.623)

(10)

(9)

(108)

(2.268)

(2.122)

(2.094)
(283)

-

(93)

(23)

(15)

(9)

(240)

(100)

(126)

(37)

(12)

(12)

(1.299)

(1.079)

(365)

(6)

(9)

(15)

1.945

(1.576)

(1.111)

Desp. c/ garantia

(1.205)

(369)

(100)

Desp. c/ multas

(2.702)

(2.405)

(1.894)

Desp. c/ manutenção

(1.330)

(6.559)

(1.922)

Desp. c/ pessoal

(4.430)

(8.188)

(8.187)

Desp. c/ veículos

((30))

((15))

((20))

Despesas de viagens
g

((141))

((129))

((160))

Impostos e taxas diversas

(582)

(128)

(792)

(46)

(54)

(60)

(658)

(477)

(186)

Impressos e materiais de escritório
IPTU
Material p/ consumo
Plantão de vendas
Prestação serviços - PJ
Prêmios de seguros
Provisão para devedores duvidosos
Publicidade e propaganda
Reembolso de despesas
Vale-transporte e condução
Outras despesas operacionais
Total
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(52)

(74)

(79)

(557)

(687)

(1.001)

(3.989)

(3.570)

(5.310)

(27)

(10)

(53)

-

-

(391)

(674)

(788)

(787)

(5)

(12)

(3)

(198)

(232)

(278)

(508)

(480)

(492)

(20.972)

(31.333)

(28.125)
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25. Outras receitas e despesas operacionais
A composição das outras receitas e despesas está demonstrada a seguir:
Combinado
31/12/2019
Receita alienação investimento (a)

-

2.130

-

286

2.017

(765)

516

(357)

-

(2.389)

-

36

839

12

(739)

1.382

1.672

(-) Custo alienação investimento (a)
Resultado desproporção capital
Total

31/12/2017

10

Outras receitas não operacionais
Ajuste valor justo

31/12/2018

(a) Venda de participação conforme Nota Explicativa no 9.6.

26. Receitas e despesas financeiras líquidas
A composição das despesas e receitas financeiras está demonstrada a seguir:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Juros recebidos
Acréscimos contratuais
Multas contratuais

285

188

-

-

725
26

63

26

236

-

2

4

1.664

4.698

2.591

AVP

-

-

300

(-) PIS/Cofins sobre receitas financeiras

-

-

(6)

2.012

4.914

3.876

Juros pagos

(939)

(956)

(1.453)

Multas diversas

(251)

(504)

(211)

(69)

(74)

(229)

(1.672)

(2.275)

(6.055)

Receita atualizações

Total
Despesas financeiras

Despesas bancárias
Juros sobre empréstimos
AVP

(127)

-

-

Atualização INCC

(183)

(601)

(135)

Total

(3.241)

(4.410)

(8.083)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(1.229)

504

(4.207)

27. Segmentos operacionais
A administração do Grupo baseia os seus relatórios internos gerenciais para tomada de decisões nas
próprias informações consolidadas, considerando apenas um segmento operacional referente à
“Incorporação Imobiliária”, com foco no residencial de alto padrão.
Não obstante a menor participação, nos resultados dos últimos 03 exercícios, de produtos com perfil não
residencial, devido ao compartilhamento das estruturas e dos custos corporativos, gerenciais e
operacionais do Grupo, elas não são gerenciadas como segmentos independentes, sendo os resultados
do Grupo acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
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28. Instrumentos financeiros
a)

Gestão de risco de capital
O Grupo administra seu capital, para assegurar a continuação de suas atividades normais, ao
mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em
suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (empréstimos e
financiamentos detalhados na Nota Explicativa n o13, deduzidos pelo saldo de caixa e
equivalentes de caixa na Nota Explicativa n o 4) e pelo patrimônio líquido do Grupo (que inclui
capital, reservas de lucros, reserva de capital e participações acionistas não controladores).

b)

Categorias de instrumentos financeiros
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa

2.967

1.712

1.558

Contas a receber de clientes

45.942

38.524

92.475

428

566

1.344

Partes relacionadas
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores

c)

8.135

15.934

7.876

Empréstimos e financiamentos

16.449

11.937

23.443

Partes relacionadas

28.234

37.579

42.873

Objetivos da gestão do risco financeiro
O Grupo monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses riscos
destacam-se os riscos de mercado (variação nas taxas de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O principal objetivo é manter a exposição do Grupo a esses riscos em níveis mínimos,
utilizando, para isso, instrumentos financeiros não derivativos e avaliando e controlando riscos
de crédito e liquidez.

d)

Gestão de risco de mercado
O Grupo dedica-se principalmente à incorporação, construção e venda de empreendimentos
imobiliários. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais como
interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de
construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves e
regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades do Grupo são especificamente
afetadas pelos seguintes riscos:
•

A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário
como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros, flutuação da
moeda e instabilidade política, além de outros fatores;

•

Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de mercado,
de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, conforme
atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou economicamente;

•

O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda por
unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia
do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma
redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;

470

66

e)

•

Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta, escassez de
terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de aquisição de terrenos;

•

Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e
atratividade das propriedades do Grupo, bem como à sua localização;

•

As margens de lucro do Grupo podem ser afetadas em virtude de aumento dos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários e tarifas
públicas;

•

As oportunidades de incorporação podem diminuir;

•

A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;

•

Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo. O Grupo
tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os valores devidos e/ou a
retomada da unidade do comprador inadimplente, não podendo assegurar que será capaz
de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma vez retomado o imóvel, a sua venda em
condições satisfatórias;

•

Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode reduzir a oferta de
financiamentos aos clientes;

•

A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do
empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens
anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.

Exposição a riscos cambiais
O Grupo não está diretamente exposto aos riscos cambiais por não possuírem transações em
moeda estrangeira.

f)

Exposição a riscos de taxas de juros
O Grupo apresenta abaixo as informações suplementares sobre seus instrumentos financeiros
que são requeridas pela Instrução CVM n o 475/08, especificamente sobre a análise de
sensibilidade complementar à requerida pelas IFRSs e pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil. Na elaboração dessa análise de sensibilidade suplementar, o Grupo adotou as seguintes
premissas, definidas na Instrução CVM n o 475/08:
•

Definição de um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, possa gerar
resultados adversos para a Companhia, e que é referenciado por fonte externa independente
(Cenário I). O cenário provável é a manutenção dos indicadores de exposição, considerando
a taxa mais recente até a data da publicação das demonstrações financeiras;

•

Definição de dois cenários adicionais com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na
variável de risco considerada (Cenário II e Cenário III, respectivamente); e

•

Apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos financeiros
operados pelo Grupo.
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7.350

Empréstimos, financiamentos pós fixados

7.350

Empréstimos, financiamentos pós fixados

Receita financeira

Aplicações financeiras em CDI

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

-

7.835

-

6.001

-

3.098

Empréstimos pré fixados

Despesa financeira

Risco

-

7.835

-

6.001

Variação negativa

Receita financeira

Aplicações financeiras em CDI

Despesa financeira

Empréstimos, financiamentos pós fixados

-

3.098

Empréstimos pré fixados

Despesa financeira

Risco

Variação positiva
-

-

285

CDI a 0,21%

(46)

CDI a 0,21%

(122)

Poupança a 0,13%

Cenário I - Provável

285

CDI a 0,21%

(46)

CDI a 0,21%

(122)

Poupança a 0,13%

Cenário I - Provável

2019

-

2019

-

356

CDI a 0,26%

(57)

CDI a 0,26%

(152)

Poupança a 0,16%

Cenário II - Deterioração de 25%

214

CDI a 0,16%

(34)

CDI a 0,16%

(91)

Poupança a 0,10%

Cenário II - Deterioração de 25%

Os saldos apresentados nos quadros a seguir contemplam os valores Combinados:

-

-

68

428

CDI a 0,32%

(69)

CDI a 0,32%

(183)

Poupança a 0,20%

Cenário III - Deterioração de 50%

143

CDI a 0,11%

(23)

CDI a 0,11%

(61)

Poupança a 0,07%

Cenário III - Deterioração de 50%

g)

Gestão de risco de liquidez
O Grupo gerencia o risco de liquidez mantendo reservas e linhas de crédito bancárias julgadas
adequadas, através de acompanhamento contínuo das previsões e do fluxo de caixa real e da
combinação dos prazos de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

h)

Concentração de risco
O Grupo mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras em instituições
financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios objetivos para diversificação
de riscos. O saldo de contas a receber está distribuído em diversos clientes e não existe um
cliente que represente concentração de 10% ou mais do total da receita operacional líquida,
nem do saldo a receber.

i)

Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros do Grupo em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, que se encontram registrados pelo custo amortizado, aproximam-se do valor
justo, uma vez que a natureza e a característica das condições contratadas se assemelham
àquelas disponíveis no mercado nas datas das demonstrações financeiras.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, bem como as aplicações financeiras, é indexado ao
CDI, portanto, os valores registrados aproximam-se do valor justo desses instrumentos
financeiros.

Hierarquia de valor justo
O Grupo utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros
pela técnica de avaliação:
•

Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

•

Nível 2:inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos
preços);

•

Nível 3:inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado
(“inputs” não observáveis).

Durante os exercícios de 2019, 2018 e 2017, o Grupo não possuí instrumentos financeiros derivativos
e/ou transações envolvendo derivativos embutidos.

29. Transações que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, o Grupo realizou as
seguintes atividades que não afetaram caixa e equivalentes de caixa e, portanto, não foram
apresentadas nas demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixas, conforme abaixo:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Adiantamentos de clientes - permutas realizadas no período

-

-

17.361

Capital social das empresas que ingressaram no combinado

-

23.010

-

Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de capital

-

2.467

21.511

Total

-

2.467

38.871

30. Compromissos
O Grupo assinou instrumentos particulares para a aquisição de terrenos com promessa de permutas por
unidades imobiliárias. Estes contratos possuem condições suspensivas relacionadas às aprovações e
regularizações que não estão sob o controle do Grupo e que precisam ser superadas para a
concretização da transação.
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31. Seguros
O Grupo mantêm seguros, como indicado a seguir, para cobrir eventuais riscos sobre ativos e/ou
responsabilidades.
Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre junho/2020 e
junho/2023.
As coberturas de seguros são as seguintes:
Modalidade

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

140.907

35.700

56.275

Riscos de engenharia (a)

(a) Risco de engenharia – obras civis em construção – apólice “all risks”, que oferece garantia contra
todos os riscos envolvidos na construção de um empreendimento, tais como incêndio, roubo e danos
de execução, entre outros. Esse tipo de apólice permite coberturas adicionais conforme riscos
inerentes à obra, entre os quais se destacam responsabilidade civil geral e cruzada, despesas
extraordinárias, tumultos, responsabilidade civil do empregador e danos morais; as coberturas
incluem: (i) acidentes (causas súbitas e imprevistas) no canteiro de obras, tais como danos da
natureza ou de força maior, ventos, tempestades, raios, alagamentos, terremotos entre outros,
danos inerentes à construção, emprego de materiais defeituosos ou inadequados, falhas na
construção e desmoronamentos de estruturas; (ii) possíveis danos indiretos causados por erros de
projetos; e (iii) pagamentos de despesas extraordinárias, desentulhos, tumultos greves etc.

32 - Outras informações operacionais realizadas entre partes relacionadas da
Companhia (“CFL”)
Os cotistas controladores da Companhia constituíram, em 25 de outubro de 2010, um fundo de
investimento imobiliário denominado Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (“Fundo”), sob a forma de
condomínio fechado, tendo iniciado suas operações em 1 de maio de 2012.
O objetivo dos cotistas controladores da Companhia, com a constituição do citado Fundo, foi de
promover a construção (para posterior exploração) de um centro comercial localizado na Rodovia SC
401, em Florianópolis, Santa Catarina, constituído de unidades comerciais e área para lojas e vagas de
estacionamento destinados à venda, bem como para locação e arrendamento (sem prejuízo da aquisição
e/ou desenvolvimento de outros empreendimentos imobiliários).
O empreendimento foi concluído durante o primeiro semestre de 2018 e é composto por três torres
comerciais constituídas por conjuntos de escritórios e lojas. Os conjuntos de escritórios foram objeto de
comercialização objetivando o custeio da construção e lojas foram mantidas na composição do
patrimônio imobiliário do Fundo com o objetivo de renda por meio de locação.
Em linhas gerais, o empreendimento concluído possui as seguintes características e volumes totais de
construção:
•

Área total: 108.305 m2

•

Área total dos conjuntos para escritório: 51.840 m2

•

Área total das lojas: 24.138 m2

•

Área total das vagas de estacionamento: 32.327 m2

•

Quantidade de conjuntos para escritório: 569

•

Quantidade de lojas: 33

•

Quantidade de vagas no estacionamento: 1.129

A Companhia conduziu as atividades de construção e comercialização desses empreendimentos. Com
relação às atividades de comercialização, a Companhia recebeu comissões nos montantes de R$ 307,
R$ 392 e R$ 164 em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente. Em relação aos serviços
de administração das obras, a Companhia recebeu os montantes de R$ 1.701, R$ 1.685 e R$ 4.629, em
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31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 respectivamente. Levando-se em consideração critérios
estabelecidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”) aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, segundo as
quais os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o
entendimento da Administração da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14, em linha
com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG
47 (IFRS 15).
Dessa forma, levando-se em consideração o critério de reconhecimento de receita de incorporação
imobiliária descrito anteriormente para os imóveis incorporados e vendidos ou permutados através do
Fundo, a receita líquida em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 seria de R$ 5.562, R$ 19.344 e R$
42.642, respectivamente (e o custo dos imóveis vendidos de R$ 3.189, R$ 10.267 e R$ 31.115,
respectivamente).
Para fins de informação, as receitas de vendas e custo dos imóveis vendidos do empreendimento SC
401 citados anteriormente consideram as seguintes características e volumes totais de construção:
•

Área total de conjuntos para escritório: 12.392 m2

•

Quantidade de conjuntos para escritório: 149

Adicionalmente aos imóveis vendidos citados anteriormente, os cotistas do Grupo CFL decidiram pela
manutenção, como propriedade para investimento (visando geração de renda aos cotistas do Fundo) de
determinados imóveis (conjuntos de escritórios, lojas e vagas de estacionamento), considerando as
seguintes características e volumes totais de construção (cuja gestão e comercialização eram realizadas
por empresas relacionadas do Grupo CFL, atividades que foram assumidas pelo Grupo a partir de 30 de
junho de 2020):
•

Área total: 51.149 m2

•

Área total de lojas: 18.822 m2

•

Quantidade de lojas: 33

•

Quantidade de vagas no estacionamento: 1.129

Dessa forma, levando-se em consideração o critério de registro contábil de propriedades para
investimentos ao valor justo previsto na NBC TG 28 (de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e normas internacionais de relatório financeiro), cujas avaliações foram realizadas por empresa
especializada e independente, com experiência na região e no tipo de propriedade em questão, os
valores justos dos empreendimentos mantidos pelos cotistas do Fundo como propriedade para
investimento em 31 de dezembro de 2017, data em que as unidades foram destinadas à propriedade
para investimento ao seu valor justo, seria de R$ 161.050 e o custo dos imóveis construídos de R$
134.703.

32. Eventos subsequentes
Movimentações societárias
Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de contrato social da CFL - PARTICIPAÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. (“Companhia”), por meio da qual foi aprovada, dentre outros atos, a retirada
do sócio Fabiano Bocorny Correa (“Fabiano”), mediante dissolução parcial da Companhia e devolução de
haveres. Com a sua retirada, a totalidade das 3.144.078 cotas detidas pelo sócio retirante foram
canceladas, com a consequente redução do capital social da Companhia no valor de R$ 3.144. Em 30 de
junho de 2020 foi realizada a 7ª alteração de contrato social da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.,
por meio da qual a Companhia entregou para Fabiano 3.307.500 cotas da CG 258 Incorporação
Imobiliária Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da Companhia. Em 30 de
julho de 2020 foi realizada a 1ª alteração de contrato social da AGC2 Participações Ltda., por meio da
qual a Companhia entregou para Fabiano as 626.182 cotas da AGC2 Participações Ltda. de sua
titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da Companhia, em agosto de 2020, conforme
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instrumento firmado, em julho de 2020, entre a Companhia e o sócio retirante, Fabiano Bocorny Correa, a
Companhia efetuou pagamento no valor de R$ 1.000 como complemento aos pagamentos.
Em 22 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aumento de capital social de R$ 17.063, subscrito e
integralizado pelo sócio controlador, sendo (i) a quantia de R$ 5.876 integralizada mediante a utilização
da totalidade dos créditos de adiantamento para futuro aumento de capital detidos na Companhia; (ii) o
valor de R$ 86.965 integralizado mediante a transferência de 86.965 cotas de emissão da sociedade PAF
- Assessoria Imobiliária Ltda.; (iii) o valor de R$ 10.591 integralizado mediante a transferência de
10.591.151 cotas de emissão da sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.; (iv) o valor de
R$ 385 integralizado mediante a transferência de 2.000.000 de cotas de emissão da Canto da Lagoa
Incorporação Imobiliária SPE Ltda.; e (v) o valor de R$ 124 integralizado mediante a transferência de
124.118 cotas de emissão da RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de
Imóveis Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pelo sócio controlador, a totalidade das participações societárias detidas pelo
sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e RS Planejamento, Marketing, Intermediação
e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter participações
correspondente a 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 50%
(cinquenta por cento), respectivamente, do capital social total das referidas sociedades.
Na mesma data, foi aprovada a transformação de tipo jurídico da Companhia, de sociedade limitada para
sociedade anônima, passando a ser denominada CFL INC PAR S.A.
Em 30 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aporte de capital em R$ 69.843, subscrito e
integralizado pelo acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, dos quais (i) R$
10.832 destinados à conta de capital social e (ii) R$ 59.011 destinados à conta de reserva de capital,
totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: (a) o valor de R$ 28.983 integralizado em moeda
corrente nacional, (b) o valor de R$ 4.819 integralizado mediante a transferência de participações e
direitos detidos na sociedade em conta de participação denominada Marechal Andrea; (c) o valor de R$
1.303 integralizado mediante a transferência de participações e direitos detidos na sociedade em conta
de participação denominada SCP Square Garden; (d) o valor de R$ 9.383 integralizado mediante a
transferência de 9.520.000 cotas de emissão da sociedade Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE
Ltda.; (e) o valor de R$ 5.337 integralizado mediante a transferência de 5.295.575 cotas de emissão da
sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.; (f) o valor de R$ 20.017 integralizado mediante a
transferência de 4.093.071 cotas de emissão da sociedade Rjpar Administração e Participações Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pela acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, a
totalidade das participações societárias por ela detida nas sociedades Canto da Lagoa Incorporação
Imobiliária SPE Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. e Rjpar Administração e Participações
Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter participações correspondente a 100% (cem por
cento), 37,50% (trinta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 100% (cem por cento),
respectivamente, do capital social total das referidas sociedades. Ainda, a Companhia passou a deter
participação correspondente a 100% (cem por cento) na sociedade em conta de participação
denominada Marechal Andrea e 25% (vinte e cinco por cento) na sociedade em conta de participação
denominada SCP Square Garden.
As operações supracitadas foram realizadas com empresas em que a Companhia já detinha o controle
ou o controle em comum (através da Holding LBC Investimentos e Participações – EIRELI ou da pessoa
física do sócio controlador Luciano Borcony Correa), exceto pela SCP Square Garden, onde a
Companhia figura como sócia participante.
Na mesma data, a Companhia retirou-se das sociedades CG 700 Incorporação, Administração e
Locação de Imóveis Próprios Ltda. (“CG 700”) e CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. (“CG 258”). A
Companhia retirou-se da CG 700 cedendo e transferindo a totalidade da sua participação, mediante
distribuição de dividendos in natura, no montante de R$ 13.008, para o sócio Luciano Bocorny Correa. A
Companhia retirou-se da CG 258 mediante dissolução parcial e devolução de haveres recebendo, em
contrapartida a sua retirada, determinados direitos e bens imóveis no valor de R$ 4.273. Anteriormente à
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sua retirada da CG 258, a Companhia integralizou, em aumento de capital social na CG 258, o valor de
R$ 2.745, sendo R$ 2.680 em moeda corrente nacional, mediante a emissão de uma nota promissória
pro soluto, de mesmo valor, quitada em 11 de agosto de 2020, e R$ 65 mediante a utilização de créditos
de adiantamento para futuro aumento de capital social detidos pela Companhia na CG 258.
Ainda em 30 de junho de 2020 a Companhia celebrou contrato com as Afiliadas sob controle comum CFL
Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL Administração e Gestão
de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma irrevogável e irretratável, a
transferência à Companhia de funcionários e contratos destas empresas, a fim de que a Companhia
passe a realizar as atividades de gestão e administração de obras e empreendimentos anteriormente
realizadas por estas.
Cumprimento de obrigações contratuais de instrumentos financeiros
Em 30 de junho de 2020, a Companhia estava em desacordo com determinadas cláusulas restritivas
(“covenants”), referente as movimentações de reorganização societária, constantes em contratos com
instituições financeiras, que poderiam exigir o vencimento antecipado dos passivos vinculados a esses
contratos. Em agosto de 2020 a Administração obteve “waiver” junto às instituições financeiras onde
estas declaram não haver vencimento antecipado.

*

477

*

*

73

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

478

Formulário de Referência da Companhia nos Termos da Instrução CVM 480

479

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

480

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

Índice

1. Responsáveis Pelo Formulário
1.0 - Identificação dos responsáveis

1

1.1 – Declaração do Diretor Presidente

2

1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

3

1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

4

2. Auditores Independentes
2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores

5

2.3 - Outras Informações Relevantes

6

3. Informações Financ. Selecionadas
3.1 - Informações Financeiras

7

3.2 - Medições Não Contábeis

8

3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

12

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

13

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

15

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

16

3.7 - Nível de Endividamento

17

3.8 - Obrigações

18

3.9 - Outras Informações Relevantes

20

4. Fatores de Risco
4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

26

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

66

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

70

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

73

4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

74

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em
Conjunto

75

4.7 - Outras Contingências Relevantes

76

481

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

Índice
4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados

78

5. Gerenciamento de Riscos E Controles Internos
5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

79

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

85

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

88

5.4 - Programa de Integridade

94

5.5 - Alterações significativas

97

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

98

6. Histórico do Emissor
6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

99

6.3 - Breve Histórico

100

6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação Judicial ou
Extrajudicial

103

6.6 - Outras Informações Relevantes

104

7. Atividades do Emissor
7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

105

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

120

7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

121

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

122

7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

146

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

147

7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

160

7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

161

7.8 - Políticas Socioambientais

162

7.9 - Outras Informações Relevantes

164

8. Negócios Extraordinários
8.1 - Negócios Extraordinários

165

8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

166

482

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

Índice
8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente Relacionados Com
Suas Atividades Operacionais

167

8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

168

9. Ativos Relevantes
9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

169

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

170

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

171

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades

176

9.2 - Outras Informações Relevantes

177

10. Comentários Dos Diretores
10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

180

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

222

10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações Financeiras

224

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor

225

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

229

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

232

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

233

10.8 - Plano de Negócios

234

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

237

11. Projeções
11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

272

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

273

12. Assembléia E Administração
12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

274

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

284

12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

289

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de Arbitragem

293

483

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

Índice
12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

294

12.7/8 - Composição Dos Comitês

298

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A
Administradores do Emissor, Controladas E Controladores

300

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas,
Controladores E Outros

301

12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de Despesas Suportadas Pelos
Administradores

302

12.12 - Outras informações relevantes

303

13. Remuneração Dos Administradores
13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária

306

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

310

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

314

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E Diretoria Estatutária

315

13.5 - Remuneração Baseada em Ações

320

13.6 - Opções em Aberto

321

13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

322

13.8 - Precificação Das Ações/opções

323

13.9 - Participações Detidas Por Órgão

324

13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de Administração E Aos
Diretores Estatutários

325

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária
E do Conselho Fiscal

326

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de Destituição do Cargo
ou de Aposentadoria

327

13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam
Partes Relacionadas Aos Controladores

328

13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por Órgão, Recebida Por
Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

329

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

330

13.16 - Outras Informações Relevantes

331

14. Recursos Humanos
14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

332

484

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

Índice
14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

334

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

335

14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

336

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

337

15. Controle E Grupo Econômico
15.1 / 15.2 - Posição Acionária

338

15.3 - Distribuição de Capital

342

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

343

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja Parte

344

15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E Administradores do
Emissor

345

15.7 - Principais Operações Societárias

346

15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

350

16. Transações Partes Relacionadas
16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de Transações Com Partes
Relacionadas

351

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

353

16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

365

16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

367

17. Capital Social
17.1 - Informações Sobre O Capital Social

368

17.2 - Aumentos do Capital Social

369

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações

370

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

371

17.5 - Outras Informações Relevantes

372

18. Valores Mobiliários
18.1 - Direitos Das Ações

373

485

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

Índice
18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de Acionistas Significativos ou
Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

374

18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais ou Políticos Previstos
no Estatuto

375

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados

376

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil

377

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

378

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

379

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros

380

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior

381

18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

382

18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

383

18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

384

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

385

19. Planos de Recompra/tesouraria
19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor

386

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

387

19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

388

20. Política de Negociação
20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

389

20.2 - Outras Informações Relevantes

390

21. Política de Divulgação
21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À Divulgação de Informações

391

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos relativos à manutenção
de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

392

21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E Fiscalização da Política de
Divulgação de Informações

394

486

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Luciano Bocorny Corrêa

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Pedro Henrique Rocha Nocetti

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
LUCIANO BOCORNY CORRÊA, brasileiro, empresário, nascido em 15/04/1976, casado pelo
regime da separação de bens, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, com
endereço na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, Conj. 1008, bairro Chácara das Pedras, CEP 91330001, portador da carteira de identidade nº 1018725349 – SSP/RS, inscrito no CPF sob nº
747.883.700-00, na qualidade de Diretor Presidente da CFL INC PAR S.A., sociedade por ações,
com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo
Peçanha, 2825, conj. 1008, Chácara das Pedras, CEP 91330-001, inscrita sob o CNPJ/MF Nº
08.117.803/0001-32, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE
43300065006 (“Companhia”), para fins do item 1 do formulário de referência da Companhia,
GHFODUDQDGDWDGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDTXH L UHYLXRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD LL WRGDV
as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aRVDUWVDH LLL RFRQMXQWRGHLQIRUPDo}HVQHOHFRQWLGRpXPUHWUDWRYHUGDGHLUR
preciso e completo da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às
suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

_______________
__________________
___________________________________________
Luciano Bocorny Corrêa
Diretor Presidente

JUR_SP - 37841840v1 - 13043002.460389
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
PEDRO HENRIQUE ROCHA NOCETTI, brasileiro, engenheiro civil, nascido em 08/11/1983,
solteiro, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, com endereço na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825, conj. 1008,
Chácara das Pedras, CEP 91330-001, portador da carteira de identidade nº 30.452.586-8 –
SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 330.903.478-06, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da CFL INC PAR S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825, conj. 1008, Chácara das
Pedras, CEP 91330-001, inscrita sob o CNPJ/MF Nº 08.117.803/0001-32, registrada na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43300065006 (“Companhia”), para fins
do item 1 do formulário de referência da Companhia, declara, na data deste formulário de
UHIHUrQFLD TXH L  UHYLX R IRUPXOiULR GH UHIHUrQFLD LL  WRGDV DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QR
IRUPXOiULRDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QHPHVSHFLDODRVDUWVDH Lii) o
conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ela emitidos.

____________________
___________________________________________
Pedro Henrique Rocha Nocetti
Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHRVQRVVRVDWXDLV'LUHWRU3UHVLGHQWHH'LUHWRUGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV Mi SUHVWDUDP VXDV GHFODUDo}HV LQGLYLGXDLV QRV LWHQV  H  UHVSHFWLYDPHQWH
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
10.830.108/0001-65
05/03/2020
Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, (ii) auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 (iii) auditoria
das demonstrações financeiras combinadas do Grupo CFL referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017; e (iv) auditoria demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo CFL referentes ao período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2020.; (v) revisão especial das informações contábeis intermediárias da Companhia,
contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, preparadas de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração
Intermediária e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standard Board - IASB, referentes
aos trimestres findos em 31 de março de 2019, 30 de junho de 2019 e 31 de março de 2020; (vi) emissão de Cartas de
Conforto no âmbito da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e emissão de carta de conforto em conexão
com oferta privada de ações no exterior para investidores qualificados.
Não aplicável, pois não houve pagamento de remuneração aos auditores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
Não aplicável, pois não houve substituição do auditor.
Não aplicável, pois não houve substituição do auditor.

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Romeu Sabino da Silva

Nome responsável técnico
05/03/2020

917.661.250-34
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Av. Iguaçu, 418 - Sala 1404, Petrópolis, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90470-430, Telefone (51)
35008743, e-mail: romeu.sabino@br.gt.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

1127-4

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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2.3 - Outras Informações Relevantes

3RVVXtPRVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVHVSHFtILFRVGHSUpDSURYDomRGRVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVMXQWR
DRVQRVVRVDXGLWRUHVH[WHUQRVYLVDQGRDHYLWDUFRQIOLWRGHLQWHUHVVHRXSHUGDGHREMHWLYLGDGHGH
QRVVRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV TXH VH IXQGDPHQWDP HP SULQFtSLRV TXH SUHVHUYDP D VXD
LQGHSHQGrQFLD
(POLQKDFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDWRGRVRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSRU
QRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVmRDSURYDGRVSHORQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR VHQGR
WDPEpPREWLGDFDUWDGHLQGHSHQGrQFLDMXQWRDRVDXGLWRUHVH[WHUQRV
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5,391718
0,129413
0,13

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

7.913.000,00

Resultado Líquido
36.880.453

11.193.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

30.167.000,00

273.783.000,00

Ativo Total

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

198.976.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

493
-0,25

-0,249283

16,360963

10.871.120

-2.071.000,00

7.874.000,00

37.716.000,00

177.862.000,00

110.309.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,19

0,189666

18,356342

10.871.120

12.000,00

10.640.000,00

36.003.000,00

199.554.000,00

118.875.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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0,36

0,357884

28,870979

9.971.120

20.984.000,00

39.501.000,00

109.572.000,00

287.876.000,00

136.056.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

Entendemos que as medições não contábeis apresentadas abaixo são apropriadas para o
melhor entendimento de nossa atividade e de nossa geração de caixa, sendo essas medidas
não contábeis, inclusive, uma das formas utilizadas por nossa administração para avaliação de
nossa performance.
As informações dessa seção foram extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia. Para informações financeiras combinadas do Grupo CFL, ver o item 3.9 deste
Formulário de Referência.
(a)

Informar o valor das medições não contábeis

EBITDA e Margem EBITDA.
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme
alterada (“Instrução CVM 527”) e consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado (reduzido) pelo
resultado financeiro, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e por depreciação
e amortização (“EBITDA”). A Margem EBITDA consiste no EBITDA dividido pela receita
operacional líquida (“Margem EBITDA”).
O EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas contábeis reconhecidas pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”) não são auditadas ou revisadas pelos auditores
independentes da Companhia, e não representam o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro (prejuízo) líquido,
como indicadores do desempenho operacional da Companhia e, portanto, não são substitutos
do fluxo de caixa, de indicador de nossa liquidez ou como base para a distribuição de dividendos.
O EBITDA não possui significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não ser
comparável àquelas utilizadas por outras companhias. Seguem abaixo os valores do EBITDA e
da Margem EBITDA da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de
2020 e os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Período de seis meses findo

Exercício Social encerrado

em 30 de junho de

em 31 de dezembro de

(R$ Mil)
EBITDA
Margem EBITDA

7.966

-544

-251

26.395

26,4%

-1,4%

-0,7%

24,1%

JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389
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3.2 - Medições Não Contábeis

Caixa (Dívida) Líquido(a) / Patrimônio Líquido
Caixa (Dívida) Líquido(a) equivale ao caixa e equivalentes, somado às aplicações financeiras,
descontado dos empréstimos e dos financiamentos à produção. Posteriormente, dividindo o
Caixa

(Dívida)

Líquido(a)

pelo

Patrimônio

Líquido,

tem-se

o(a)

Caixa

(Dívida)

Líquido(a)/Patrimônio Líquido. O Caixa (Dívida) Líquido(a)/Patrimônio Líquido não é uma medida
de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil (“BR GAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e não possuem um significado padrão. Outras empresas podem calcular
o Caixa (Dívida) Líquido(a)/Patrimônio Líquido /Patrimônio Líquido de maneira diferente da
utilizada pela Companhia.
(em R$ Mil, exceto percentual)

Período de seis

Exercício Social encerrado

meses findo em 30

em 31 de dezembro de

de junho de 2020

2019

2018

2017

Caixa (Dívida) Líquido(a)

15.505

-11.676

-4.486

-14.437

Patrimônio Líquido

198.976

110.309

118.875

136.056

Caixa (Dívida) Líquido(a) / P.L.

7,8%

-10,6%

-3,8%

-10,6%

(b)
Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas.

EBITDA e Margem EBITDA.
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação de nosso EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem
EBITDA e Margem EBITDA Ajustado nos períodos abaixo indicados:
Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

Período de seis meses
(em R$ Mil, exceto percentual) findo em 30 de junho de
Lucro Líquido

2019

2018

2017

7.913

2.071

12

20.984

IR/CSLL

115

825

1.478

1.388

Resultado Financeiro Líquido

-62

702

-1.741

4.023

7.966

-544

-251

26.395

Margem EBITDA (%)

26,4%

-1,4%

-0,7%

24,1%

Receita Líquida

30.167

37.716

36.003

109.572

Depreciação e Amortização
EBITDA
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3.2 - Medições Não Contábeis

Caixa (Dívida) Líquido(a) / Patrimônio Líquido
A tabela a seguir apresenta a reconciliação de Dívida e Caixa para chegar ao Caixa (Dívida)
Líquido(a) e, posteriormente ao Caixa (Dívida) Líquido(a) / Patrimônio Líquido
(em R$ Mil, exceto percentual

Período de seis
meses findo em 30
de junho de 2020

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de
2019

2018

2017

33.145

2.792

1.453

1.529

773

1.981

5.998

7.477

8.200

2.883

9.897

3.222

10.213

13.566

2.040

20.221

Caixa (Dívida) Líquido(a)

15.505

-11.676

-4.486

-14.437

Patrimônio Líquido

198.976

110.309

118.875

136.056

Caixa (Dívida) Líquido(a) / P.L.

7,8%

-10,6%

-3,8%

-10,6%

Caixa

+ Caixa e equivalentes
de Caixa
+ Aplicações
Financeiras

Dívida

- Empréstimos e
Financiamentos Curto
Prazo
- Empréstimos e
Financiamentos
Longo Prazo

(c)
Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

EBITDA

EBITDA é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com
a Instrução da CVM nº 527/2012, conciliada com suas demonstrações financeiras, que
consiste no lucro líquido antes do resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e amortização. A
margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida.
A Companhia entende ser a medição mais adequada por não ser afetada por flutuações
nas taxas de juros (sejam elas aplicáveis à dívida ou à remuneração do caixa aplicado),
alterações de carga tributárias de imposto de renda e contribuição social, alterações na
forma de contabilização de incentivo governamentais, bem como pelos níveis de
depreciação e amortização. Com isso, a Companhia pode medir de forma adequada a
sua condição financeira, bem como resultado de suas operações.
JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389
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3.2 - Medições Não Contábeis

O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como alternativa
ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de
caixa operacionais, ou como medida de liquidez.
Não obstante o EBITDA possuir um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso
I, da Instrução da CVM nº 527/2012, a Companhia não pode garantir que outras
sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse
sentido, o EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA
preparado por outras sociedades.
Apesar de Caixa (Dívida) Líquido(a)/Patrimônio Líquido não ser uma medida de desempenho
financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
(“BR GAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e
não possuir um significado padrão, a Companhia entende ser a melhor forma de avaliar seu grau
de endividamento em relação à sua posição de caixa e esta em relação ao Patrimônio da
Companhia.
Outras empresas podem calcular o Caixa (Dívida) Líquido(a)/Patrimônio Líquido /Patrimônio
Líquido de maneira diferente da utilizada pela Companhia.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Não houve eventos subsequentes nas nossas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas referente ao período de seis meses encerrados em 30 de junho de 2020, aprovadas
em 21 de agosto de 2020.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Exercício
social
encerrado em
31.12.2019

Exercício social
encerrado em
31.12.2018

Exercício social
encerrado em
31.12.2017

Regras sobre retenção de lucros

Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2017, 2018 e 2019, a Companhia era uma
sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e
adotava como regras de retenção de lucros as previsões
contidas em seu contrato social, autorizando os sócios a
deliberarem sobre a destinação dos resultados da
Companhia.

Valores das Retenções de lucros

Foi apurado
prejuízo do
exercício no
montante de
(R$ 2.743) que
foi absorvido
pelas reservas
de lucros.
Adicionalmente,
das reservas de
lucros foram
distribuídos
lucros no
montante de R$
5.981

Foi apurado
prejuízo do
exercício no
montante de (R$
2.087) que foi
absorvido pelas
reservas de lucros.
Adicionalmente,
das reservas de
lucros foram
distribuídos lucros
no montante de R$
6.641.

Foi apurado lucro
líquido no
montante de R$
3.938 mil
integralmente
destinado para
Reserva de Lucros.
Adicionalmente,
das reservas de
lucros foram
distribuídos lucros
no montante de R$
11.931

Percentuais em relação aos lucros
total declarados

No exercício
social
encerrado em
31 de
dezembro de
2019, não
houve retenção
com relação ao
resultado
líquido tendo
em vista
prejuízo no
exercício.

No exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2018, não houve
retenção com
relação ao
resultado líquido
tendo em vista
prejuízo no
exercício.

No exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2017, o percentual
da retenção em
relação ao lucro
líquido da
controladora do
exercício total
declarado foi de
100% que foi
destinado para a
reserva de lucros
retidos.

Regras sobre distribuição de
dividendos

Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia era uma
sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e
o contrato social da Companhia previa que os saldos dos
lucros apurados, após serem feitas as deduções legais e
contratuais e as amortizações seriam destinados conforme
aprovado pelos sócios detentores de mais de 50% do
capital social, sendo facultada a distribuição de forma
antecipada e desproporcional à respectiva participação no
capital social.

Periodicidade das distribuições de
dividendos

Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia era uma
sociedade limitada, nos termos do Código Civil Brasileiro, e
o contrato social da Companhia previa a distribuição anual
de dividendos, podendo também a Companhia, por
deliberação dos sócios, levantar balanço semestral e
declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, os sócios poderiam declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Exercício
social
encerrado em
31.12.2019

Exercício social
encerrado em
31.12.2018

Exercício social
encerrado em
31.12.2017

Eventuais restrições à distribuição de
dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao
emissor, assim como contratos,
decisões judiciais, administrativas ou
arbitrais

Salvo pelo disposto no Código Civil e na Lei das Sociedades
por Ações, não há restrições quanto à distribuição de
dividendos pela Companhia

se o emissor possui uma política de
destinação de resultados formalmente
aprovada, informando órgão
responsável pela aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a
política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode
ser consultado

A Companhia não possuía uma política de destinação de
resultados formalmente aprovada.
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Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

1.551.000,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

-0,078396

0,000000

-2.743.000,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

-0,049250

0,000000

-2.087.000,00

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00
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Pagamento dividendo

3.938.000,00

0,00

0,086918

0,000000

3.938.000,00

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Nos três últimos exercícios não havia política de distribuição de dividendos. A Companhia
distribuiu lucros, oriundos dos lucros acumulados (reserva de lucros), no valor de R$ 5.981
durante o ano de 2019, R$ 6.641 em 2018 e R$ 11.931 em 2017.
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74.807.000,00
67.553.000,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

61,23979004

37,59599148

PÁGINA: 17 de 394

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Tipo de Garantia

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Quirografárias

Quirografárias

Quirografárias

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Tipo de Obrigação

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações
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Tipo de Garantia

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Quirografárias

Quirografárias

Quirografárias

Tipo de Obrigação

Títulos de dívida

Financiamento

Empréstimo

Empréstimo

Títulos de dívida

Financiamento

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Exercício social (31/12/2019)

Observação

Total

504
Outras garantias ou
privilégios

N/A

N/A

N/A

Outras garantias ou
privilégios

2.383.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Inferior a um ano

8.200.000,00

0,00

0,00

0,00

3.449.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.751.000,00

0,00

0,00

Inferior a um ano

1.715.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.501.000,00

7.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

10.213.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.213.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

PÁGINA: 18 de 394

4.098.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.001.000,00

7.350.000,00

0,00

Total

18.413.000,00

0,00

0,00

0,00

3.449.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.751.000,00

0,00

10.213.000,00

Total

Versão : 1

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Financiamento

Títulos de dívida

Observação

Total

Outras garantias ou privilégio

Empréstimo
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N/A

N/A

N/A

2.883.000,00

0,00

0,00

0,00

13.566.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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16.449.000,00

0,00

0,00

0,00

Versão : 1
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A “Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor” do item 3.5, foi calculado através

da razão do “Lucro líquido atribuível ao acionista controlador” pelo “Patrimônio líquido dos
acionistas controladores” do mesmo exercício.
Considerando que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de
dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a Companhia era uma sociedade empresária
limitada, as informações prestadas neste item 3, referentes aos três últimos exercícios sociais,
que mencionem as ações da Companhia, especialmente as expressões “Valor Patrimonial das
Ações”, “Resultado Líquido Básico por Ação” e “Resultado Diluído por Ação”, devem ser lidas
considerando a média ponderada das quotas de emissão da Companhia em circulação no
respectivo exercício social.
Demonstrações Financeiras Combinadas
O Grupo CFL é formado pela Companhia, suas controladas diretas e entidades sobre controle
comum. O Grupo, por meio de suas empresas, mantém preponderantemente caracterizadas as
seguintes operações em seu objeto social: (a) compra e venda de imóveis; (b) incorporação
imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; e (c) participação em outras sociedades
empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, cotista ou acionista.
Tendo em vista essa demanda e em linha com o plano de negócios para os próximos anos, o
Grupo CFL possui projetos em desenvolvimento e em fase avançada de aprovação, que serão
lançados e tem potencial para entregar resultados em linha com o histórico do Grupo CFL.
Mantendo o foco neste modelo, o Grupo CFL segue seu planejamento com vistas a iniciar um
novo ciclo de crescimento.
O Grupo CFL, através das empresas CFL Gestão e Administração de Obras em
Empreendimentos Imobiliários Ltda.; RL Administração e Gestão de Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e PAF - Assessoria Imobiliária Ltda. e RS Planejamento, Marketing,
Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. conduziu, desde 2012, as atividades de
gestão da construção e comercialização do empreendimento do Fundo de Investimento
Imobiliário SC 401 (centro comercial constituído de unidades comerciais e área para lojas e
vagas de estacionamento destinados à venda e locação).
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo CFL para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio
de uma única demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do
Grupo CFL, independentemente da disposição de sua estrutura societária, considerando as
reestruturações societárias que ocorreram em junho de 2020 e como entidades controladas as
empresas PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., RS Planejamento, Marketing, Intermediação e
Gestão Comercial de Imóveis Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., Terraço Cacupé
Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. desde
1º de janeiro de 2017 (em virtude de serem entidades sob controle comum e que, a partir de
junho de 2020, passaram a ser controladas pela CFL INC PAR S.A.). Para as empresas CFL
Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL Administração e
Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estão sendo considerados somente os
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resultados obtidos a partir 1º de janeiro de 2017 (em virtude de serem entidades sob controle
comum e que, a partir de junho de 2020, suas atividades passaram a ser executadas pela CFL
INC PAR S.A.). Com relação ao Fundo de Investimento Imobiliário SC 401, que descrevemos
abaixo, foram considerados os resultados obtidos desde 1º de janeiro de 2017 através da
incorporação imobiliária de acordo com as normas aplicáveis às entidades de incorporação
imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (conforme descrito
na Nota Explicativa no 3.14 das nossas Demonstrações Financeiras Combinadas, em linha com
o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC
TG 47 (IFRS 15)), com o objetivo de demonstrar os resultados obtidos da incorporação
imobiliária, cujas atividades de gestão e comercialização do empreendimento foram
administradas pelo Grupo CFL.
FUNDO FII SC 401
Em 25 de outubro de 2010, nossos controladores em conjunto determinados investidores,
constituíram um fundo de investimento imobiliário denominado Fundo de Investimento Imobiliário
SC 401 (“Fundo”), sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas operações em 1 de
maio de 2012.
O objetivo com a constituição do citado Fundo, foi de promover a construção (para posterior
exploração) de um centro comercial localizado na Rodovia SC 401, em Florianópolis, Santa
Catarina, constituído de unidades comerciais e área para lojas e vagas de estacionamento
destinados à venda, bem como para locação e arrendamento (sem prejuízo da aquisição e/ou
desenvolvimento de outros empreendimentos imobiliários).
O empreendimento foi concluído durante o primeiro semestre de 2018 e é composto por três
torres comerciais constituídas por conjuntos de escritórios e lojas. Os conjuntos de escritórios
foram objeto de comercialização objetivando o custeio da construção e lojas foram mantidas na
composição do patrimônio imobiliário do Fundo com o objetivo de renda por meio de locação.
Em linhas gerais, o empreendimento concluído possui as seguintes características e volumes
totais de construção:
x

Área total: 108.305 m2

x

Área total dos conjuntos para escritório: 51.840 m2

x

Área total das lojas: 24.138 m2

x

Área total das vagas de estacionamento: 32.327 m2

x

Quantidade de conjuntos para escritório: 569

x

Quantidade de lojas: 33

x

Quantidade de vagas no estacionamento: 1.129

Conduzimos as atividades de construção e comercialização desses empreendimentos. Com
relação às atividades de comercialização, recebemos, por meio de nossas afiliadas, comissões
nos montantes de R$ 307 mil, R$ 392 mil e R$ 164 mil em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, respectivamente. Em relação aos serviços de administração das obras, recebemos, por
JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389
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meio de nossas afiliadas, os montantes de R$ 1.701 mil, R$ 1.685 mil e R$ 4.629 mil, em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017 respectivamente. Levando-se em consideração critérios
estabelecidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”)
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, segundo as quais os aspectos relacionados à transferência de controle na
venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração da Companhia,
conforme descrito na Nota Explicativa no 3.14 das demonstrações financeiras combinadas, em
linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento
Técnico NBC TG 47 (IFRS 15).
Dessa forma, levando-se em consideração o critério de reconhecimento de receita de
incorporação imobiliária descrito anteriormente para os imóveis incorporados e vendidos ou
permutados através do Fundo, a receita líquida em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 seria
de R$ 5.562 mil, R$ 19.344 mil e R$ 42.642 mil, respectivamente (e o custo dos imóveis vendidos
de R$ 3.189 mil, R$ 10.267 mil e R$31.115 mil, respectivamente).
Para fins de informação, as receitas de vendas e custo dos imóveis vendidos do empreendimento
SC 401 citados anteriormente consideram as seguintes características e volumes totais de
construção:
x

Área total de conjuntos para escritório: 12.392 m2

x

Quantidade de conjuntos para escritório: 149

Adicionalmente aos imóveis vendidos citados anteriormente, foi decidido pela manutenção, como
propriedade para investimento (visando geração de renda aos cotistas do Fundo) de
determinados imóveis (conjuntos de escritórios, lojas e vagas de estacionamento), considerando
as seguintes características e volumes totais de construção (cuja gestão e comercialização eram
realizadas por empresas sob controle comum do Grupo CFL, e cujas atividades que foram
assumidas pelo Grupo a partir de 30 de junho de 2020):
x

Área total: 51.149 m2

x

Área total de lojas: 18.822 m2

x

Quantidade de lojas: 33

x

Quantidade de vagas no estacionamento: 1.129

Dessa forma, levando-se em consideração o critério de registro contábil de propriedades para
investimentos ao valor justo previsto na NBC TG 28 (de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro), cujas avaliações foram
realizadas por empresa especializada e independente, com experiência na região e no tipo de
propriedade em questão, os valores justos das unidades imobiliárias mantidas pelo Fundo como
propriedade para investimento em 31 de dezembro de 2017, data em que as unidades foram
destinadas à propriedade para investimento ao seu valor justo, seria de R$ 161.050 mil e o custo
dos imóveis construídos de R$ 134.703 mil. Este resultado, apesar de decorrente do
empreendimento e integrante do objetivo econômico do Fundo, não consta das Demonstrações
JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389
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Financeiras Combinadas da Companhia, pois as respectivas unidades imobiliárias não foram
destinadas a venda, mas si à geração de renda.
Assim, para possibilitar a melhor compreensão sobre a nossa estrutura, apresentamos abaixo
informações referentes às Demonstrações Financeiras Combinadas para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e para o período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2020, refletindo a mesma estrutura das informações disponibilizadas nos itens
acima:

Informações adicionais ao item 3.1 deste Formulário de Referência
Apresentamos abaixo a tabela constante do item 3.1 para o período de seis meses findo em 30
de junho de 2020 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, com base nas Demonstrações Financeiras Combinadas.
Últ. inf. contábil
(Em milhares)

Exercício social encerrado em

(30/06/2020)

(31/12/2019)

(31/12/2018)

(31/12/2017)

Patrimônio Líquido
Ativo Total

198.976

147.302

143.028

136.479

273.783

242.602

257.891

288.571

Receita Líquida

42.000

83.994

66.737

161.523

Resultado Bruto
Resultado Líquido

20.169
11.275

34.517
9.717

35.498
3.055

70.634
36.360

Informações adicionais ao item 3.5 deste Formulário de Referência
Não há informações adicionais a serem apresentadas com base nas Demonstrações Financeiras
Combinadas.
Informações adicionais ao item 3.7 deste Formulário de Referência
Apresentamos abaixo a tabela constante do item 3.7 para o período de seis meses findo em 30
de junho de 2020 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, com base nas Demonstrações Financeiras Combinadas.
Exercício
Social

Soma do
Passivo
Circulante e
Não Circulante

Tipo de índice

Índice de
endividamento

Descrição e motivo da
utilização de outro índice

31/12/2019

95.300.000,00

Índice de
Endividamento

64,69701701

N/A

30/06/2020

74.807.000,00

Índice de
Endividamento

37,59599148

N/A
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Informações adicionais ao item 3.8 deste Formulário de Referência
Apresentamos abaixo a tabela constante do item 3.8 para o período de seis meses findo em 30
de junho de 2020 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, com base nas Demonstrações Financeiras Combinadas.
Exercício social 30/06/2020 - Empréstimos

Tipo de obrigação

Inferior a um

Um a três

Três a cinco

Superior a

ano

anos

anos

cinco anos

Garantia Real

4.751.000,00

Garantia Flutuante

0,00

Quirografária

3.449.000,00

Outras garantias /

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

4.751.000,00

0,00

3.449.000,00

0,00

privilégios

Exercício social 30/06/2020 – Financiamentos

Tipo de obrigação

Garantia Real

Garantia Flutuante

Quirografária

Outras garantias /

Inferior a um

Um a três

Três a cinco

Superior a

ano

anos

anos

cinco anos

0,00

10.213.000,00

0,00

0,00

Total

10.213.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

privilégios
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Exercício social 30/06/2020 – Títulos de Dívida

Tipo de obrigação

Garantia Real

Garantia Flutuante

Quirografária

Outras garantias /

Inferior a um

Um a três

Três a cinco

Superior a

ano

anos

anos

cinco anos

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

privilégios

Total

Observação: As informações desta tabela se baseiam nas informações financeiras consolidadas da
Companhia. O montante total indicado corresponde à soma do dos empréstimos, financiamentos e
títulos de dívida da Companhia. Para fins da tabela acima, foram considerados os prazos de vencimento
dos empréstimos e financiamentos. As dívidas com garantia fidejussória foram consideradas como
“quirografárias”. As dívidas que envolviam garantia real e quirografária foram classificadas como
Garantia Real.
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O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados
riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa
emissão, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações
contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo, bem como as nossas
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas.
Os nossos negócios, a nossa reputação, a situação financeira, resultado operacional, fluxo de
caixa, liquidez e/ou os nossos negócios futuros poderão ser afetados de maneira adversa por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O valor de mercado dos valores mobiliários de
nossa emissão poderá diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros
fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder todo ou parte
substancial de seu investimento nos valores mobiliários de nossa emissão. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que conhecemos e acreditamos que, na data deste Formulário de
Referência, podem nos afetar adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos por
nós atualmente ou que consideremos irrelevantes também poderão nos afetar adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira
diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema
poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para nós, ou
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar
efeito adverso relevante nos nossos negócios, reputação, situação financeira, resultados
operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros, bem como no valor dos valores
mobiliários de nossa emissão. Expressões similares incluídas nesta seção “4.1 Fatores de Risco”
e na seção “4.2. Riscos de Mercado” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4.1 Fatores de Risco” e da seção “4.2. Riscos de
Mercado”, cabe ressaltar que determinados fatores de risco que estejam em um subitem podem
também se aplicar a outros subitens da mesma seção.
(a)

Riscos Relacionados à Companhia

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão
da disseminação do coronavírus responsável pela COVID-19, a percepção de seus efeitos,
ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das
operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando
nossos negócios.
Em dezembro de 2019, foi relatado que a COVID-19 surgiu em Wuhan, China. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da
disseminação global da COVID-19. Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas e
volatilidade dos mercados globais significativas. Em resposta ao avanço da COVID-19, muitos
governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais
como a restrição à circulação, isolamento social e até mesmo lockdown, e algumas dessas medidas
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podem permanecer em vigor por um período significativo de tempo. A pandemia e as políticas
públicas de contenção influenciaram o comportamento dos clientes, fornecedores e prestadores
de serviços da Companhia e da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo
na paralisação das atividades de empresas de diversos setores, com efeitos sobre o setor de
atuação da Companhia, seus clientes, fornecedores, empregados e prestadores de serviços.
Consequentemente, as receitas das operações da Companhia sofreram uma redução durante o
primeiro semestre de 2020 em virtude da redução na velocidade das obras decorrentes,
especialmente, das restrições impostas pelas políticas de isolamento e distanciamento social e
seus efeitos sobre a Companhia, seus empregados, prestadores de serviços, fornecedores. Não é
possível estimar por quanto tempo durarão a pandemia e as restrições ou qual o impacto elas terão
sobre as operações, receita operacional e resultado da Companhia.
Além disso, a desaceleração econômica global, incluindo aumento do desemprego, pode resultar
em menor atividade comercial mesmo após a contenção da pandemia. Em decorrência do cenário
atual, clientes da Companhia podem não realizar contratações dos produtos da Companhia, ou
não honrar com pagamentos de produtos e serviços já contratados, fornecedores podem não
disponibilizar produtos de forma tempestiva e serviços podem ser paralisados. Todos esses fatores
podem ter um impacto adverso relevante sobre as operações e a situação financeira da
Companhia. Os nossos empreendimentos hoje em construção na cidade de Porto Alegre foram
paralisados de acordo com o Decreto no 20.625, de 23 de junho de 2020. Desta forma, poderemos
atrasar a entrega dos empreendimentos em decorrência de tal paralisação, o que poderá impactar
nosso planejamento nas demais obras. Além disso, o atraso nas obras poderá impactar o nosso
fluxo de caixa uma vez que recebemos grande parcela da venda no momento ou após a entrega
das chaves.
Além disso, reduzimos em 50% a quantidade de funcionários no escritório, de forma a manter um
mínimo de distanciamento social dentro do escritório. Tais medidas podem diminuir a produtividade
dos funcionários, bem como ter outros impactos negativos relacionados às práticas de teletrabalho.
As nossas operações, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente controladas
por nós, sofreram um impacto durante os meses de março a junho de 2020 (sendo um dos
principais efeitos, a necessidade de postergação, pela Companhia, dos lançamentos previstos para
o ano de 2020), o que poderá continuar enquanto durarem as restrições de circulação de pessoas
impostas por autoridades governamentais para reduzir a propagação da COVID-19. Além disso,
uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento
do desemprego, pode resultar em menor atividade comercial, tanto durante a pandemia do COVID19 quanto depois que o surto diminuir, o que poderá continuar reduzindo a demanda por
empreendimentos imobiliários. Como resultado, acreditamos que a pandemia provocada pelo novo
Coronavírus poderá continuar a afetar negativamente nossos negócios, condição financeira,
resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa.
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Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma nova onda da doença se dissemine
globalmente ou pelo Brasil, podemos enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento de
escritórios, paralisação de obras e/ou outras restrições operacionais, por períodos prolongados
de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em
constante mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de
distanciamento social ou até mesmo um lockdown. Assim, acreditamos que os nossos resultados
financeiros serão afetados de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID19. Para mais informações sobre os impactos da pandemia sobre nossos resultados, vide item
10.9 deste Formulário de Referência.
Não conseguimos garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, não conseguimos garantir que seremos capazes de tomar as providências
necessárias para impedir um impacto negativo nos nossos negócios de dimensão igual ou até
superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19.
Se os nossos negócios não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos
não estiverem disponíveis para a nós por meio de empréstimos através das linhas de crédito ou
de outras fontes, podemos não conseguir cobrir as nossas despesas, investir no crescimento do
nosso negócio, responder aos desafios competitivos ou atender outras necessidades de liquidez
e capital, o que pode prejudicar os nossos negócios. Os nossos custos com seguro também
podem aumentar substancialmente no futuro para cobrir os custos que as seguradoras poderão
vir a incorrer em função dessa pandemia.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios e resultados
operacionais depende dos desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a
duração e a disseminação da pandemia, especialmente no Brasil, seu impacto sobre os
mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a
gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para
contê-la, entre outras. No atual momento, não podemos estimar de forma razoável o alcance
total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os seus negócios e resultados operacionais.
Até a data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais disponíveis para que
pudéssemos realizar uma avaliação a respeito do impacto do surto do COVID-19 em nossos
negócios, além daquela apresentada no item 10.9 deste Formulário de Referência.
Na data deste Formulário de Referência, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação
será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá
incertezas materiais na capacidade da nossa Companhia continuar operando nossos negócios.
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Eventuais problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão
dos nossos empreendimentos imobiliários poderão prejudicar a nossa reputação ou nos
sujeitar à possível imposição de indenização e responsabilidade civil e diminuir nossa
rentabilidade.
A execução dos nossos empreendimentos imobiliários no prazo determinado, bem como a
qualidade esperada, constitui fator importante para a determinação da qualidade de nossos
serviços, da nossa reputação e, portanto, afeta consideravelmente nossas vendas, resultados e
crescimento.
Podem ocorrer atrasos na execução de nossos empreendimentos, defeitos em materiais e/ou
falhas de mão de obra e caso sejam constatados depois da conclusão, nos submeter a ações
judiciais cíveis propostas por compradores ou inquilinos. Tais fatores também podem afetar a
nossa reputação, nos sujeitando a eventual pagamento de indenizações, diminuição da nossa
rentabilidade, afetando nossos negócios adversamente, diretamente ou como prestadores de
serviços de construção de empreendimentos imobiliários de terceiros, uma vez que somos
responsáveis por garantir a solidez da obra, na forma da lei, ao menos pelo período de cinco
anos.
A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido a: (i) atrasos
ou mesmo a impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades
competentes para os projetos de construção; (ii) condições meteorológicas adversas, como
desastres naturais, incêndios; (iii) atrasos no fornecimento de matérias-primas e insumos ou mão
de obra; (iv) acidentes; (v) questões trabalhistas, como greves e paralisações; (vi) problemas
imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, controvérsias com empresas contratadas
e subcontratadas; (vii) condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores; e/ou (viii)
questionamento de proprietários de imóveis vizinhos, (ix) compra de materiais; (x) dificuldade na
locação de equipamentos para obra, que impossibilitem ou dificultem o desenvolvimento dos
empreendimentos; (xi) embargos de obras; (xii) falhas no processo de incorporação dos
empreendimentos imobiliários; e (xiii) restrições resultantes da pandemia do COVID-19, ou
outros acontecimentos, o que pode atrasar a execução do empreendimento em questão. A
ocorrência de um ou mais desses problemas em nossos empreendimentos imobiliários pode
prejudicar a nossa reputação e as vendas futuras.
Todas as condições adversas descritas acima, assim como os atrasos nas obras ou a escassez
de mão de obra qualificada, podem aumentar os custos de incorporação do nosso
empreendimento e o descumprimento do prazo de construção e conclusão de um
empreendimento pode gerar atrasos no recebimento de fluxo de caixa, o que pode aumentar
nossas necessidades de capital. Adicionalmente, podemos incorrer em novas despesas, tanto
na incorporação quanto na construção de um empreendimento, que ultrapassem suas
estimativas originais em razão de aumentos imprevistos da taxa de juros, custos de materiais,
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de mão-de-obra ou quaisquer outros custos, o que também poderá prejudicar os resultados
operacionais e gerar necessidade de capital adicional, caso não seja possível repassar esses
aumentos aos compradores. Além disso, eventuais falhas na execução dos projetos podem
acarretar situações extremas como desabamento de edificações, o que pode gerar perdas
financeiras, obrigações de indenizações por danos materiais e morais e prejuízos à reputação
da Companhia perante o mercado, afetando adversamente a capacidade da Companhia de
venda de novos projetos. Adicionalmente, devido às incertezas do cenário atual devido à
pandemia do COVID-19, o impacto da pandemia pode precipitar ou agravar os riscos e fatores
aqui mencionados, como também gerar contingências com os compradores das unidades
imobiliárias objeto das incorporações, em função das entregas com atraso, o que poderá
impactar adversamente seus resultados.
A não aprovação de projetos, obtenção, atrasos ou o cancelamento de licenças ou alvarás,
podem impactar negativamente os nossos negócios.
A implementação dos nossos empreendimentos e projetos está condicionada à obtenção de
licenças e alvarás exigidos pela legislação aplicável, tais como a regulamentação ambiental,
edilícia, de zoneamento e segurança. A obtenção dessas licenças e alvarás está sujeita à outorga
pelas autoridades governamentais competentes e à fiscalização de órgãos governamentais, tais
como o Ministério Público, e poderá depender de aquisição de CEPACs, realização de
contrapartidas e/ou pagamento de outorga.
A não aprovação de projetos, obtenção, atrasos, embargos ou cancelamentos dessas licenças
e/ou alvarás, por qualquer razão, inclusive por ação do Ministério Público, poderá levar à
interrupção ou cancelamento da implementação dos nossos empreendimentos e/ou projetos, o
que poderá causar um impacto negativo adverso relevante sobre nossa imagem, reputação e
atividades. Ainda, o descumprimento da regulamentação poderá nos sujeitar e a nossos
administradores a penalidades administrativas e criminais, bem como ao dever de reparar
eventuais danos causados por nossa conduta.
Poderemos não ser bem-sucedidos na execução de nossa estratégia de negócio, o que
poderá afetar negativamente nossos planos para aumentar nossa receita e rentabilidade.
Nossa estratégia de negócio e desempenho financeiro, conforme descrito no item 7, dependem
do sucesso na implementação de diversos elementos, como oportunidades de aquisição de
terrenos, desenvolvimento de novos empreendimentos, aprovação de projetos pelas autoridades
competentes,

variações

do

custo

de

obras,

retenção

de

pessoas

chave,

fatores

macroeconômicos favoráveis, acesso a financiamentos em condições atrativas e aumento da
capacidade de consumo, dentre outros. Não podemos garantir que nossa estratégia será
integralmente realizada com sucesso. Em consequência, podemos não ser capazes de expandir
nossas atividades e replicar nossa estrutura de negócios.
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Além disso, alguns aspectos de nossa estratégia de negócio também podem resultar no aumento
dos nossos gastos operacionais, tais como despesas com novos empreendimentos, equipe de
vendas, pessoal, que pode não ser compensado por um aumento equivalente de nossa receita,
tendo como resultado em uma diminuição de nossas margens operacionais. Assim, caso não
sejamos bem-sucedidos na execução de nossa estratégia de negócios, nossos planos para
aumentar nossa receita e rentabilidade poderão ser afetados de forma adversa.
A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento poderá
nos afetar adversamente.
Nosso crescimento depende, principalmente, da nossa capacidade de adquirir novos
empreendimentos, que nos sujeita a diversos riscos e incertezas. Nossa capacidade de
expansão poderá ser prejudicada se não formos capazes de identificar imóveis e/ou terrenos
estrategicamente localizados e adequados para instalação de nossos empreendimentos de alto
padrão, ou caso as condições de locação ou construção sejam desfavoráveis ou se os
investimentos necessários para adequação do imóvel às nossas necessidades forem muito
elevados. Ademais, regulamentações sobre uso do solo e leis de zoneamento mais rigorosas
nas regiões em que pretendemos operar poderão tornar mais onerosa e difícil a obtenção de
imóveis e/ou terrenos estrategicamente localizados e adequados para instalação de nossas
propriedades para venda e/ou locação. Além disso, nossos empreendimentos em fase de
lançamento poderão não alcançar o nível de receita e lucratividade no tempo estimado por nós
e poderão afetar negativamente a nossa lucratividade, o que poderá impactar nossas atividades
pretendidas e nossos futuros resultados consolidados.
Ademais, caso venhamos a expandir nossas operações para áreas onde ainda não atuamos,
poderemos enfrentar dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento dessas novas regiões
geográficas e não ser bem-sucedidos em nossos investimentos.
Devido à potencial necessidade de recursos adicionais, podemos enfrentar riscos financeiros: (i)
associados a maior endividamento, como aumento das taxas de juros praticados no mercado,
redução da liquidez do mercado e do acesso a mercados financeiros e necessidade de maior
volume de fluxo de caixa para manutenção da dívida, ou (ii) associados à emissão de ações
adicionais, como diluição de participação e lucros dos nossos acionistas.
Neste sentido, não podemos assegurar que a nossa capacidade de gerenciamento de
crescimento será bem-sucedida ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente.
Caso não sejamos capazes de gerenciar o crescimento de forma satisfatória, poderemos perder
nossa posição no mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre nossa condição
financeira, resultados operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de nossa
emissão.
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Poderemos enfrentar dificuldades para localizar terrenos atraentes e aumentos ou
reduções no preço de terrenos poderão elevar nossos custos de vendas ou reduzir nossos
ativos, diminuir nosso lucro e, consequentemente, nos afetar adversamente.
Os níveis de lançamento e o eventual crescimento de nossos negócios, dependem, em grande
parte, da nossa capacidade de continuar a adquirir terrenos a custo razoável e, uma vez
celebrados os compromissos de compra e venda de tais terrenos, que se mantenham estáveis.
O preço dos terrenos é um dos componentes mais importantes do custo de nossos
empreendimentos. À medida que outras incorporadoras entram no setor brasileiro de
incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais ou aumentam suas operações
nesse setor, os preços dos terrenos poderão subir significativamente ou, em caso de piora das
condições econômicas, regulatórias ou de mercado, os preços do terreno podem reduzir
significativamente, podendo haver escassez de terrenos adequados em razão do aumento da
demanda ou diminuição da oferta.
A consequente elevação dos preços de terrenos poderá aumentar nosso preço de vendas ou
diminuir nossos ganhos, visto que poderá não ser possível transferir essa diferença de preço aos
eventuais compradores dos empreendimentos. Assim, podemos ter dificuldades em adquirir
terrenos adequados por preços razoáveis no futuro. Por outro lado, eventual queda do valor de
mercado dos terrenos compromissados e/ou mantidos em estoque impactará o custo de
oportunidade do capital que foi aplicado no terreno, afetando adversamente nossa receita
financeira. Ambas as situações poderão nos impactar adversamente.
Os nossos ativos estão concentrados em determinadas áreas geográficas e uma
desaceleração econômica nessas áreas pode ter um efeito adverso relevante nos
resultados operacionais e nossa condição financeira.
Na data deste Formulário de Referência, a maior parte da nossa receita deriva de propriedades
nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Florianópolis. Esperamos continuar concentrando
a maior parte dos nossos ativos nessa região e, portanto, continuaremos a depender
significativamente das condições econômicas que afetam essa área. Consequentemente, uma
desaceleração econômica nessas áreas poderia ter um efeito adverso relevante na nossa
condição financeira e nos resultados operacionais devido à redução em nossa receita e,
consequentemente, um efeito adverso em nossa capacidade de cumprir com nossas obrigações
de dívida e financiar nossas operações.
Os valores dos nossos imóveis podem variar dependendo das condições da economia e
do mercado imobiliário.
O valor dos nossos imóveis pode variar de acordo com as condições econômicas e de mercado,
o que pode impactar adversamente nossas receitas e fluxos de caixa. Os fatores que afetam o
valor dos nossos investimentos imobiliários incluem, dentre outros:
•

condições econômicas globais, regionais e locais;

•

competição com outros espaços disponíveis;

•
condições locais, tais como excesso ou escassez de oferta ou redução de demanda
imobiliária na área;
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•

mudanças nas taxas de aluguel praticadas no mercado;

•
se seremos capazes de passar todos os aumentos de custos operacionais ou parte deles
aos clientes compradores;
•

mudanças nas taxas e outras despesas imobiliárias;

•

se os usuários, consideram a propriedade atrativa;

•

as condições financeiras de nossos clientes, incluindo insolvência ou inadimplência;

•

disponibilidade de financiamento em termos aceitáveis;

•

inflação ou deflação;

•

flutuações na taxa de juros;

•

taxas de desemprego;

•

a disponibilidade de obter seguros adequados e a nossa capacidade de obtê-los;

•

mudanças de legislações tributárias e de zoneamento.

•

regulamentação governamental;

•

potenciais responsabilizações perante as leis ambientais e outras leis ou regulamentos;

•

desastres naturais;

•

fatores competitivos em geral; e

•

mudanças climáticas no geral.

Nossas receitas de vendas podem declinar como consequência de mudanças adversas em
quaisquer dos fatos acima citados. Se nossa receita de vendas cair, poderemos ter menos caixa
disponível para pagar financiamentos e dividendos aos acionistas e/ou financiar nossas
operações, impactando adversamente os resultados e o valor de mercado das ações de nossa
emissão.
Poderemos não encontrar novas oportunidades para expansão por meio de aquisições de
novos terrenos, o que pode afetar adversamente os nossos resultados operacionais e
financeiros.
Como parte de nossa estratégia de crescimento, buscamos oportunidades no mercado em que
atuamos para aquisições de empreendimentos. Todavia, podemos não ter sucesso em adquirir
novos terrenos em condições satisfatórias, o que poderá comprometer nossa estratégia de
crescimento via aquisição.
As futuras aquisições podem apresentar desafios financeiros, administrativos, operacionais e
regulatórios. Aquisições nos expõem a riscos de contingências ou passivos dos terrenos e
empreendimentos adquiridos. Uma contingência significativa associada a qualquer de nossas
aquisições pode nos causar um efeito adverso relevante. Ademais, poderemos ter problemas
financeiros e operacionais se não formos capazes de integrar, da forma desejada, os
empreendimentos adquiridos ao nosso portfólio existente, bem como de capturar as sinergias
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esperadas ou, ainda, em decorrência da incapacidade desse negócio em gerar receitas
suficientes para compensar os custos de aquisição.
Nesse sentido, as características dos terrenos adquiridos podem não ser compatíveis com nossa
estratégia de crescimento, o que pode requerer tempo e recursos financeiros excessivos na
adequação destes projetos ao portfólio, ocasionando a perda de foco da nossa administração
para outros negócios e impactando de forma adversa a nossa condição financeira e os resultados
operacionais.
A perda de membros da nossa alta administração, ou a incapacidade de atrair e manter
pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre nós
Nossa capacidade de manter nossa posição competitiva depende em larga escala da
experiência, know-how e dos trabalhos desenvolvidos pela nossa alta administração, que atua
na Companhia desde sua fundação. A perda dos serviços de qualquer dos membros da nossa
alta administração, inclusive em virtude da inabilitação de administradores, decorrente de
eventuais processos, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la,
pode causar um efeito adverso relevante na situação financeira e nos nossos resultados
operacionais.
Podemos incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de nossos
projetos.
Nossas atividades envolvem a incorporação, venda de empreendimentos comerciais e
residenciais de alto padrão. Dentre os principais riscos relacionados aos nossos projetos,
ressalta-se a duração dos trâmites internos das Prefeituras e/ou demais órgãos competentes, a
necessidade de regularização das áreas dos imóveis e de eventuais pendências a eles
relacionadas, a obtenção de licenças ambientais, possibilidade de exigências formuladas pelos
órgãos envolvidos que demandem tempo para sua execução e cumprimento, possibilidade de
alterações na lei de zoneamento urbano e proteção ambiental e/ou no plano diretor estratégico
aplicável que impossibilitem ou imponham restrições às construções e/ou reformas inicialmente
previstas, ocorrência de custos acima do orçado, eventual necessidade do aval dos proprietários
dos imóveis locados e dos outorgantes da superfície para realização de obras nos imóveis, e,
consequentemente, o não cumprimento dos prazos de entrega e conclusão dos nossos projetos.
Tais riscos podem resultar na possibilidade de termos que adiantar recursos para cobrir tais
custos acima do orçado e/ou de incorrermos em atraso no início de geração de receitas de
vendas. Tais fatores podem reduzir as taxas de retorno de determinado projeto e/ou afetar
nossos negócios e resultados operacionais de forma negativa.
A impossibilidade de captarmos capital suficiente para o financiamento de nossos
empreendimentos, poderá atrasar o lançamento de novos projetos, afetando
adversamente nossos negócios.
O contínuo desenvolvimento de nossas atividades demandará montantes significativos de capital
para financiarmos nossos investimentos e despesas operacionais, incluindo capital de giro.
Poderemos não ser capazes de obter tais montantes de capital ou obtê-los em condições
insatisfatórias, bem como poderemos não conseguir gerar fluxo de caixa suficiente a partir de
nossas operações para atender às exigências de caixa. Ainda, nossas necessidades de capital
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poderão diferir de forma substancial das estimativas da administração, caso, por exemplo,
nossas vendas não atinjam os níveis planejados ou se tiver que incorrer em gastos imprevistos
ou realizar investimentos para manter nossa competitividade no mercado.
Caso isso ocorra, poderemos precisar de capital ou financiamentos adicionais antes do previsto
ou sermos obrigados a adiar alguns de seus novos planos de incorporação ou, ainda, abrir mão
de oportunidades de mercado. Futuros instrumentos de empréstimo ou financiamento conterão
cláusulas restritivas e poderão ainda exigir que a Companhia dê ativos em garantia dos
empréstimos tomados. A impossibilidade de obter capital adicional em termos satisfatórios
poderá atrasar, impedir a expansão ou afetar adversamente nossos negócios.
Podemos não conseguir executar ou obter os benefícios esperados de nossos planos de
crescimento por meio de crescimento orgânico ou aquisições, e tentativas de implementar
nossa estratégia de crescimento podem nos afetar adversamente.
Nossa estratégia de negócios inclui potencial expansão futura por meio de crescimento orgânico
ou aquisições. Também podemos investir em novos negócios ou adquirir novos negócios ou
ativos sempre que apresentados com uma oportunidade atraente. A execução bem-sucedida do
crescimento futuro está sujeita a vários riscos e fatores, que fogem ao nosso controle.
Além disso, as aquisições, especialmente aquelas que envolvem empreendimentos de larga
escala, podem nos expor a riscos que podem prejudicar nossos negócios, condição financeira e
resultados operacionais, incluindo, entre outros, os riscos que podemos deixar de obter
benefícios previstos, como novos relacionamentos com clientes, economia de custos ou
aprimoramentos no fluxo de caixa que desviam a atenção de nossa administração dos negócios
existentes, enfrentam dificuldades na integração de operações e pessoal adquiridos, diminuem
nossa liquidez e aumentam significativamente nossas despesas e alavancagem de juros, usando
uma parcela significativa de nossos recursos disponíveis ou capacidade de empréstimo para
financiar aquisições, incorrer ou assumir passivos imprevistos, perdas ou custos associados aos
negócios, como perda de ágio ou outros ativos intangíveis, desvalorização de ativos ou encargos
de reestruturação.
A realização de tais riscos pode afetar adversamente nossa capacidade de obter os benefícios
esperados de nossos planos ou aquisições de crescimento orgânico e afetar adversamente
nossa reputação e desempenho operacional e financeiro.
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares
de nossas ações.
De acordo com o nosso estatuto social, devemos pagar aos acionistas, no mínimo, 25% de lucro
líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76, sob a forma de dividendos ou
juros sobre capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar
prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei nº 6.404/76 e pode não ser disponibilizado para o
pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei nº 6.404/76 permite
que uma companhia aberta suspenda a distribuição obrigatória de dividendos em determinado
exercício social, caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a
distribuição seria incompatível com a nossa situação financeira. Caso qualquer destes eventos
ocorra, os proprietários de ações podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
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Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser
tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro,
impactando o valor líquido a ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos
resultados.
Decisões desfavoráveis em processos, judiciais, administrativos ou arbitrais podem nos
afetar adversamente.
Nós e nossos administradores somos e poderemos vir a ser partes em processos judiciais,
administrativos e/ou arbitrais, seja em matéria cível, tributária, administrativa, trabalhista,
societária, de propriedade intelectual, regulatória, concorrencial, ambiental, criminal, dentre
outras. Não podemos garantir que os resultados destes processos nos serão favoráveis ou serão
favoráveis a tais membros de nossa administração, ou, ainda, que manteremos qualquer
provisionamento, nem que tal provisionamento será, suficiente para cobrir todos os passivos
eventualmente decorrentes desses processos.
O nosso envolvimento ou de nossos administradores em processos que causem dano à nossa
imagem, ou decisões contrárias aos nossos interesses, incluindo decisões que impeçam a
realização dos nossos negócios como inicialmente planejados podem nos causar um efeito
adverso relevante, inclusive à nossa reputação, o que poderá acarretar em dificuldades para
obtenção de crédito, uma vez que as instituições financeiras poderão não estar dispostas a
renovar, estender ou conceder novas linhas de crédito em condições economicamente atrativas
para nós.
Além disso, caso as empresas terceirizadas que prestam serviços para a Companhia não
atendam às exigências da legislação trabalhista, a Companhia poderá ser considerada solidária
ou subsidiariamente responsável pelas dívidas trabalhistas, podendo, assim, ser incluída no polo
passivo de processos trabalhistas por condutas de terceiros e eventualmente ser obrigada a
efetuar o pagamento de condenações judiciais e demais penalidades. Neste caso, a imagem, os
negócios e resultados financeiros da Companhia podem ser adversamente afetados.
Adicionalmente, estamos sujeitos a autuações do Ministério Público, que poderá instaurar
inquéritos civis para investigar eventuais danos ou irregularidades que possam ser atribuídos às
atividades da Companhia, assim como promover ações civis públicas (“ACP”) para recuperação
de danos causados pela Companhia no desenvolvimento de suas atividades, incluindo no que
se refere a reparações a direitos coletivos em relação ao meio ambiente, violações do direito do
consumidor, trabalhista, dentre outros assuntos, que vierem a ser identificados em fiscalizações,
bem como instituir eventuais ressarcimentos a terceiros.
Adicionalmente estamos sujeitos à fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais e
municipais. Essas autoridades poderão instaurar inquéritos para investigar eventuais danos ou
irregularidades que possam ser atribuídos às atividades da Companhia, propor acordos de
ajustamento de conduta (TAC), nos autuar (e tais autuações podem se converter em processos
administrativos e, posteriormente, em processos judiciais contra nós e/ou nossos
administradores), em qualquer caso visando a recuperação de danos causados pela Companhia
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no desenvolvimento de suas atividades, incluindo no que se refere a reparações a direitos
coletivos em relação ao meio ambiente, violações do direito do consumidor, trabalhista, dentre
outros assuntos, que vierem a ser identificados em fiscalizações. Decisões contrárias de valores
substanciais ou que afetem seus empreendimentos ou habilidade de executar suas operações
planejadas, poderão causar um efeito adverso nos seus negócios, reputação, condição
financeira, reputação, resultados operacionais, perda de direitos de contratar com a
administração pública, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou acesso a recursos
provenientes de linhas incentivadas de financiamentos.
Podemos falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
aplicáveis e aos nossos padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar impactos
adversos relevantes sobre a nossa reputação os nossos negócios, situação financeira,
resultados operacionais e sobre a cotação de nossas ações ordinárias.
Estamos sujeitos, entre outras, à Lei n.º 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”) e à Lei
n.º 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), assim como outras normas relacionadas ao combate a
corrupção. Os nossos processos de governança e gestão de riscos podem não ser capazes de
prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade Administrativa, Lei Anticorrupção e outras
leis aplicáveis, (ii) ocorrências de comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de
nossos administradores, funcionários ou terceiros agindo em nosso nome, interesse ou benefício
(exclusivo ou não), ou (iii) outras ocorrências de comportamentos não condizentes com princípios
éticos, que possa afetar adversamente nossa reputação, negócios, condições financeiras e
resultados operacionais, bem como a cotação de nossas ações ordinárias.
Adicionalmente, podemos estar sujeitos a violações das leis acima exemplificadas e legislação
correlata, em decorrência de conduta nos negócios e ocorrências de comportamento fraudulento
e desonesto por parte de seus administradores, empregados e terceiros que agem em nosso
nome, interesse ou benefício (exclusivo ou não).
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou
judicial relacionados à violação de qualquer destas leis, no Brasil ou no exterior, contra nós,
nossos administradores, funcionários ou terceiros que agem em nosso nome, interesse ou
benefício (exclusivo ou não) podem resultar, entre outros, em: (i) ações coercitivas ou
responsabilização pela violação a leis aplicáveis, (ii) multas e indenizações nas esferas
administrativa, civil e penal; (iii) perda de licenças operacionais, com a nossa decorrente
responsabilização subsidiária ou solidária; (iv) proibição ou suspensão de nossas atividades; (v)
perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber incentivos ou benefícios
fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração pública e/ou (vi) vencimento
antecipado ou rescisão de determinados contratos nos quais nós sejamos parte. Por
conseguinte, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso relevante sobre a
nossa reputação, bem como sobre nossas operações, condição financeira e resultados
operacionais e financeiros.

JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389

523
PÁGINA: 37 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Estamos sujeitos a compromissos restritivos (covenants). O não cumprimento desses
covenants pode causar o inadimplemento ou vencimento antecipado de nossas dívidas
e/ou de nossas controladas.
Estamos sujeitos a compromissos restritivos (covenants) de acordo com os termos e as
condições de contratos de empréstimos, que incluem, entre outros, limitações sobre nossa
capacidade de incorrer em endividamento adicional. Além disso, os contratos contêm
disposições de vencimento antecipado e restrições a novas captações em certas condições,
como por exemplo, a manutenção de certos índices financeiros.
Eventuais restrições impostas a nós ou nossas controladas podem ser relacionadas a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
Adicionalmente, a existência de limitações sobre nosso endividamento poderá nos impedir de
celebrar novos contratos para financiamento de nossas operações ou para refinanciamento de
nossas obrigações existentes, o que poderá afetar adversamente nosso negócio, resultados
operacionais e situação financeira. Caso precisemos incorrer em novo endividamento em razão
de nossa estratégia de expansão ou por quaisquer outras necessidades de capital, poderemos
ser impedidos de contratá-lo em virtude dessas restrições ou ser obrigados a pagar
antecipadamente o endividamento a respeito do qual as restrições serão aplicadas, o que poderá
afetar negativamente nosso fluxo de caixa e nossos resultados operacionais.
Caso os nossos índices de endividamento e/ou alavancagem e/ou de nossas controladas
ultrapassem os limites ou covenants fixados nos referidos documentos, bem como caso a não
cumpramos com os covenants operacionais previstos em tais contratos financeiros, e caso nós
ou nossas controladas não sejamos capazes de obter os consentimentos necessários para a não
declaração de seu vencimento antecipado, poderemos ser obrigados a efetuar o pagamento de
determinadas dívidas de forma antecipada, gerando a necessidade de uma disponibilidade de
caixa imediata, o que pode afetar adversamente nosso planejamento financeiro.
Ainda, alguns de nossos instrumentos de dívida ou de nossas controladas possuem cláusulas
de inadimplemento (cross default) ou vencimento antecipado (cross acceleration) cruzado, de
modo que poderão ser impactados e ter seu vencimento antecipado declarado em decorrência
do vencimento antecipado e/ou descumprimento de obrigações relacionadas a outras dívidas,
como em caso de declaração de vencimento antecipado das demais operações financeiras.
O inadimplemento, vencimento antecipado e o vencimento antecipado cruzado de um montante
relevante do saldo de tais instrumentos poderão consumir um valor significativo de nosso caixa
e/ou de nossas controladas e ter um efeito adverso relevante sobre nós, nossos negócios, nossa
condição financeira e nossos resultados. Para mais informações sobre os as obrigações
previstas nos contratos financeiros descritos acima, veja o item 10.1(f)(iv) do Formulário de
Referência.
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Reconhecemos a receita de vendas provenientes de nossos imóveis segundo o método
contábil da evolução financeira da obra e consequentemente que o ajuste do custo de um
projeto de incorporação poderá reduzir ou eliminar a receita e o lucro anteriormente
apurados.
Reconhecemos a receita de venda de unidades com base no método contábil da evolução
financeira da obra, que exige o reconhecimento da receita de vendas proveniente dos
empreendimentos à medida que são incorridos os custos de construção. As estimativas de custo
totais são regularmente revisadas, conforme a evolução das obras e os ajustes com base na
evolução financeira são refletidos na receita contratual no período em que é efetuada a revisão
dessas estimativas. Adicionalmente, os distratos de vendas também são um risco para a nossa
receita, no caso de cancelamentos de vendas de unidades o que aumentará o nosso estoque de
unidades. Quando a construção é concluída, esse estoque pronto implica em um custo de
carrego associado à manutenção e ao IPTU. Na medida em que esses ajustes resultem em
aumento, redução ou eliminação do lucro anteriormente estimado, reconheceremos crédito ou
débito contra o lucro do período da revisão, o que poderá impactar nossos lucros futuros.
Nossas parcerias e consórcios podem não ser bem-sucedidos ou pode ser que não
consigamos manter um bom relacionamento com os nossos parceiros, consorciados ou
sócios, e nossos negócios e operações podem ser afetados negativamente.
A manutenção de um bom relacionamento com nossos parceiros e consorciados com as
incorporadoras e construtoras e com nossos sócios é condição essencial para o sucesso das
parcerias e consórcios. Não conseguimos assegurar que seremos capazes de manter o bom
relacionamento com qualquer um de nossos parceiros e consorciados. Também não
conseguimos assegurar a solvência de nossos parceiros de negócios ou que nossas parcerias e
consórcios serão bem-sucedidos e produzirão os resultados esperados. Problemas na
manutenção de nossas parcerias e consórcios, bem como dificuldades de atender
adequadamente às necessidades de nossos clientes em razão do insucesso destas, poderão
afetar negativamente nossos negócios, resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa.
Perdas não cobertas ou insuficientemente cobertas pelos seguros contratados por nós
podem resultar em prejuízos, o que poderá nos afetar adversamente.
Certos riscos não são garantidos pelas apólices de seguro das seguradoras as quais
contratamos (tais como riscos decorrentes de guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior,
interrupção de certas atividades e falhas humanas). Além disso, desastres naturais, condições
meteorológicas adversas e outros eventos podem causar danos de todo tipo, incluindo, danos
físicos e perda de vida, danos a equipamentos, poluição, dano ao meio ambiente e interrupção
de nossas atividades, dentre outros. Não podemos garantir que as apólices de seguro atualmente
contratadas por nós serão adequadas e/ou suficientes em todas as circunstâncias ou contra
todos os riscos. Adicionalmente, poderemos vir a ser responsabilizados judicialmente por
eventuais danos causados a terceiros e, assim, obrigados a indenizar as respectivas vítimas, o
que poderá ter um efeito adverso para nós.
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Ainda, a cobertura de nossas apólices de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo
prêmio. Nossa falha em pagar esses prêmios cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá nos
colocar em uma situação de risco, em que o dano não será indenizado sob a cobertura contratada
junto à seguradora. Além disso, não podemos garantir que conseguiremos manter apólices de seguro
a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias
seguradoras ou com companhias seguradoras similares. Todas as situações descritas acima
poderão ter um efeito adverso para nós.
Falhas nos nossos sistemas, políticas, práticas contábeis e procedimentos de gestão de
riscos poderão afetar adversamente nossos negócios.
As nossas políticas e procedimentos para identificar, monitorar e gerenciar riscos podem não ser
totalmente eficazes. Os métodos de gerenciamento de riscos podem não prever exposições futuras
ou serem suficientes contra riscos desconhecidos e que poderão ser significativamente maiores do
que aquelas indicadas pelas medidas históricas que utilizamos. Outros métodos de gerenciamento
de riscos adotados por nós que dependem da avaliação das informações relativas a mercados,
clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não ser totalmente precisos, completos,
atualizados ou adequadamente avaliados. As informações em que nos baseamos ou com que
alimentamos ou mantemos modelos históricos e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o
que poderá gerar um efeito adverso relevante sobre nossos negócios. Dessa forma, a falha ou a
ineficácia nos nossos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo em nossos
negócios.
Adicionalmente, nossos procedimentos de compliance, práticas contábeis e controle internos podem
não ser suficientes para evitar ou detectar todas as condutas impróprias, fraudes ou violações de leis
aplicáveis por parte de nossos funcionários, membros de nossa administração e terceiros agindo em
nosso nome, interesse ou benefício. Caso nossos funcionários ou outras pessoas relacionadas a nós
se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e regulamentos aplicáveis
ou nossas políticas internas, poderemos ser responsabilizados por qualquer uma dessas violações,
o que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que podem afetar substancial e
negativamente nossos negócios, reputação e imagem.
Para as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 1017, bem como para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020,
possuíamos (a) três deficiências significativas em nossas práticas contábeis controles internos,
relacionadas a (i) divergência no critério de mensuração e reconhecimento das permutas físicas; (ii)
ausência de documentação formal de transações celebradas entre partes relacionadas; e (iii)
ausência de controles e monitoramento tempestivo das cláusulas restritivas (covenants financeiros);
e (b) três deficiências em nossos controles internos, relacionadas a (i) ausências de controle sobre
transações com partes relacionadas; (ii) fata de controle sobre processos de preparação das
demonstrações financeiras e (iii) ausência de controle e monitoramento para a implementação de
políticas contábeis significativas. A falha ou a ineficácia nas nossas práticas contábeis e nos controles
internos poderá ter um efeito adverso significativo em nossa imagem e negócios. Para mais
informações a respeito do tema, vide Seção 5.3.(d) deste Formulário de Referência.
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Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de
Dados e podemos ser afetados adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
No ano de 2018, foi sancionada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conforme alterada,
denominada Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), e transformará a forma pela qual a proteção
de dados pessoais no Brasil é regulada e tratada. A LGPD estabelece um novo marco legal a ser
observado nas operações de tratamento de dados pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos
titulares de dados pessoais, as bases legais que permitem o tratamento de dados pessoais, os
requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos relativos a incidentes de
segurança e vazamentos e a transferências de dados, inclusive internacional, bem como a
autorização para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Caso não estejamos em conformidade com a LGPD, nós e nossas subsidiárias podemos estar
sujeitos às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de advertência, com indicação de prazo para
adoção de medidas corretivas, obrigação de divulgação de incidente, suspensão parcial do
funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses,
prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador, em
caso de reincidência, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a
que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período, em
caso de reincidência, bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais, proibição parcial ou
total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, e multa de até 2% do
faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os
tributos, até o montante global de R$50.000.000 por infração. Além disso, podemos ser
responsabilizados por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados e sermos
considerados solidariamente responsáveis por danos materiais, morais, individuais ou coletivos
causados por nós e nossas subsidiárias, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas
pela LGPD.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados por nós, bem como a inadequação
à legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para o mercado,
eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de nossas atividades, implicando
custos que podem ter um efeito adverso negativo a nossa reputação e em nossos resultados e,
consequentemente, afetar o valor de nossas ações.
Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para
manter nossos sistemas de TI podem resultar em danos financeiros e à nossa reputação.
Incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida de nossas
informações e/ou das informações de nossos clientes ou em tempo de inatividade em nossos
servidores ou operações, o que pode nos afetar material e adversamente. Em caso de incidente
de segurança em nossos sistemas que resulte em vazamento, apropriação indevida, perda ou
acesso não autorizado a dados pessoais, supressão ou modificação de informações sobre os
nossos clientes, no bloqueio de serviço ou outra interrupção das operações comerciais pode
resultar (i) com que estejamos sujeitos às sanções da LGPD mencionadas abaixo, (ii) prejuízo a
nossa reputação e fazer com que percamos clientes existentes ou em potencial, e (iii) em efeitos
adversos para nossos negócios, impactando resultados operacionais e financeiros. Eventual perda
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de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de outras informações comerciais sensíveis ou
a interrupção das nossas operações pode afetar negativamente os nossos resultados financeiros
e nossa reputação.
Os requisitos de segurança previstos na legislação aplicável de proteção de dados devem ser
observados por nós e nossas subsidiárias, de modo a garantir a conformidade com os requisitos
legais e minimizar situações de riscos, as quais podemos estar expostos, como ataques de vírus,
softwares mal-intencionados, panes e outros problemas que podem vir a interferir inesperadamente
nas nossas operações e podem resultar em interrupções, atrasos, perda de dados ou na
incapacidade de operar, além de falhas nos controles de segurança de rede. Qualquer interrupção
em nossos sistemas poderá causar efeito material adverso sobre os nossos negócios ou gerar
perdas financeiras.
Além disso, devido à pandemia da COVID-19, as práticas de trabalho remoto pelos nossos
colaboradores aumentaram. Assim, interrupções ou falhas nos nossos sistemas de tecnologia da
informação, como por exemplo no sistema de teletrabalho, apuração e contabilização do
faturamento, causadas por acidentes, mau funcionamento ou atos mal-intencionados, podem
ocasionar impactos no nosso funcionamento corporativo, comercial e operacional, o que pode
afetar nossos negócios e resultados operacionais de forma negativa, além de afetar adversamente
a nossa imagem e confiabilidade junto ao mercado. Ataques cibernéticos têm se tornado cada vez
mais sofisticados e difusos. Mantemos em nossa base de dados informações sensíveis de seus
clientes, que podem ser objeto de ataques cibernéticos por parte de indivíduos que tentam ter
acesso não autorizado a estas informações para utilização de forma indevida. Desta forma, falhas
na proteção dos dados pessoais de nossos clientes, bem como a inadequação à legislação
aplicável, podem resultar em custos e afetar negativamente nossa imagem e reputação.
A política de remuneração de parte dos nossos executivos está ligada à performance e à
geração de resultados da Companhia e nossas controladas, o que pode levar parte da nossa
administração a dirigir os negócios e atividades com maior foco na geração de resultados
no curto prazo e potencial conflito de interesses com os demais acionistas.
O fato da remuneração de parte dos nossos executivos estar ligada ao desempenho e à geração
de resultados da Companhia e nossas controladas, pode levar parte da administração a dirigir os
nossos negócios e atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que
poderá ser conflitante com os interesses dos demais acionistas que tenham uma visão de
investimento de longo prazo em relação às ações de nossa emissão.
Nosso estatuto social contém disposição que prevê a efetivação de oferta pública de
aquisição de ações por atingimento de participação relevante, o que pode dificultar ou
atrasar uma alteração no nosso controle e outras transações benéficas aos investidores,
bem como a possibilidade de dispensa da obrigação de efetivar essa oferta, o que em
determinadas situações pode ser contrário aos interesses de certos investidores.
Nosso estatuto social prevê a efetivação de oferta pública de aquisição de ações por atingimento
de participação relevante em nosso capital social. Essa disposição, constante do artigo 38 do nosso
estatuto social, exige que qualquer acionista ou bloco de acionistas que atingir, direta ou
indiretamente, participação em ações em livre circulação igual ou superior a 20% do nosso capital
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social por meio da titularidade de ações, de acordos de voto ou de outros direitos sobre ações de
nossa emissão deverá efetivar, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do
evento que resultou na titularidade de ações, uma oferta pública de aquisição de ações para
aquisição da totalidade das ações de nossa emissão.
Essa disposição pode ter o efeito de dificultar ou impedir tentativas de aquisição de nosso Controle
e pode desencorajar, atrasar ou impedir a uma fusão ou aquisição da Companhia. Por se tratar de
uma disposição do estatuto social, a eliminação dessa disposição, pode ser deliberada em
assembleia geral extraordinária instalada em primeira convocação com a presença de acionistas
que representem 25%, no mínimo, do capital com direito a voto e em segunda convocação com
qualquer número, e aprovada mediante aprovação da maioria simples dos acionistas presentes à
assembleia devidamente instalada. A aprovação da eliminação dessa disposição estatutária não
atribui, aos acionistas dissidentes, o direito ao reembolso de nossas ações ou qualquer obrigação
de que nós, o acionista controlador, ou os acionistas que deliberarem favoravelmente à aprovação
devam efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos nossos demais acionistas.
A impossibilidade de realização de operações envolvendo a aquisição do nosso controle acionário
pode nos fazer perder oportunidades em operações societárias e consequentemente nossa
posição de mercado frente a nossos concorrentes.
Podemos vir a obter capital adicional no futuro por meio da emissão de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar numa diluição da participação dos
nossos acionistas em nosso capital social
Podemos precisar captar recursos adicionais no futuro por meio de emissões públicas ou privadas
de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações para financiar nossas iniciativas de
crescimento. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer captação de recursos por
meio da distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações pode ser
realizada sem o direito de preferência aos nossos acionistas, o que pode consequentemente
resultar na diluição da participação destes investidores em nosso capital social. Na hipótese de
financiamentos públicos ou privados não estarem disponíveis, ou caso assim decidam os
acionistas, tais recursos adicionais poderão ser obtidos por meio de aumento do capital social da
Companhia. Qualquer recurso adicional obtido por meio de aumento do capital social da
Companhia poderá diluir a participação do investidor no capital social.
A aquisição dos imóveis compromissados à venda a nosso favor para composição do nosso
estoque poderá deixar de ser concluída caso qualquer uma das condições precedentes não
sejam superadas.
Após a identificação do terreno a ser adquirido para desenvolvimento de projeto, celebramos com
os respectivos proprietários compromissos de compra e venda com a indicação de condições
precedentes a serem superadas para que, posteriormente, sejam celebradas as escrituras
definitivas de compra e venda a nosso favor. Tais condições precedentes incluem, mas não se
limitam, à aprovação do projeto na prefeitura, due diligence do imóvel (legal e ambiental) e a
aquisição dos demais terrenos necessários para a realização do projeto. Na hipótese de qualquer
uma das condições não serem superadas, nossos negócios serão resolvidos de modo que não
iremos concluir a aquisição do imóvel e não nos tornaremos os legítimos proprietários, o que
poderá afetar negativamente os nossos planos estratégicos.
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As aquisições podem, ainda, expor nos, na qualidade de adquirente, a passivos e contingências de
proprietários anteriores e incorridos anteriormente à aquisição do imóvel, inclusive de natureza
ambiental. Também podem existir controvérsias sobre a propriedade dos imóveis adquiridos. As
dívidas de proprietários anteriores podem continuar a onerar a propriedade e também podem existir
disputas sobre a regularidade de uma propriedade que não havia sido identificada ou resolvida
anteriormente. Essas situações podem (i) resultar em responsabilidade em nossa capacidade de
proprietário do imóvel; (ii) causar eventuais restrições ou impedimentos à utilização de uma
propriedade por nós; ou (iii) estimular discussões sobre a legitimidade de nossa aquisição da
propriedade, incluindo os direitos de eventuais credores. A ocorrência de qualquer um desses
eventos pode afetar nossos resultados e, consequentemente, o valor de nossas ações.
Adicionalmente é possível que não consigamos concluir com êxito uma aquisição nos termos
inicialmente estabelecidos, o que poderá acarretar atrasos ou até mesmo inviabilizar o lançamento
de um empreendimento, o que nos poderá afetar negativamente.
(b)

Riscos Relacionados ao Controlador, direto ou indireto, ou Grupo de Controle

Os interesses dos nossos acionistas controladores podem ser conflitantes com os interesses
dos nossos demais acionistas.
Possuímos um forte relacionamento com Luciano Bocorny Corrêa, fundador, diretor presidente e
controlador da Companhia, que detém 70,63% de nosso capital social na data deste Formulário de
Referência e continuará a controlar a companhia após a realização da oferta pública inicial. O nosso
acionista controlador possui poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração e determinar o resultado de determinadas deliberações que exijam
aprovação de acionistas, operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações
de ativos, parcerias e a época, condições e valores para pagamento de quaisquer dividendos futuros.
O nosso acionista controlador poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos ou
parcerias, buscar financiamentos ou realizar operações similares que podem ser conflitantes com os
interesses de nossos investidores. Para mais informações sobre o nosso grupo de controle e os
acordos de acionistas em vigor entre os acionistas do grupo de controle, veja o item 15 deste
Formulário de Referência.
Podemos enfrentar potenciais conflitos de interesses envolvendo transações com partes
relacionadas.
Para execução de nossas atividades, possuímos e podemos vir a possuir no futuro receitas, contas
a receber, contas a pagar e despesas decorrentes de transações com partes relacionadas, que
podem envolver, mas não se limitar a mútuos, prestações de serviços, e compra e venda de unidades
imobiliárias, conforme indicado no item 16.2 deste Formulário de Referência. Não podemos garantir
que nossa Política de Partes Relacionadas (descrita no item 16.1 deste Formulário de Referência)
será plenamente eficaz para evitar situações de potencial conflito de interesse entre as partes, e que
nossos acionistas controladores ou os administradores por eles eleitos prestaram ou prestarão estrita
observância às boas práticas de governança e/ou normas existentes para dirimir situações de conflito
de interesses, incluindo, mas sem se limitar, a observância do caráter estritamente comutativo das
condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado, em cada transação em que, de um
lado, a parte contratante sejamos nós ou nossas controladas, e, de outro lado, a parte contratada
seja uma sociedade que não seja controlada por nós e tenha como acionistas o acionistas nosso
acionista controlador da ou nossos administradores.
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Caso as situações de conflito de interesses com partes relacionadas se configurem, elas poderão
causar um impacto adverso em nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira,
reputação e valores mobiliários de nossa emissão. Adicionalmente, caso sejam celebradas
quaisquer transações com partes relacionadas em caráter não comutativo, trazendo benefícios
às partes relacionadas envolvidas, os nossos acionistas minoritários poderão ter seus interesses
prejudicados.
(c)

Riscos Relacionados aos Nossos Acionistas

Não há riscos relevantes nos envolvendo cuja fonte seja seus acionistas.
(d)

Riscos Relacionados às Nossas Controladas e Coligadas

Nossos resultados dependem dos resultados de nossas controladas, coligadas, parcerias
e consórcios, os quais não podemos assegurar que serão disponibilizados.
Controlados ou participamos do capital de outras sociedades do setor imobiliário, as quais estão
sujeitas ao regime de patrimônio de afetação. Nossa capacidade de cumprir com nossas
obrigações financeiras e de pagar dividendos aos nossos acionistas depende do fluxo de caixa
e dos lucros de nossas controladas, coligadas, parcerias e consórcios. Nossas sociedades de
propósito específico (“SPE”) somente poderão distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio
ou ainda realizar eventos de redução de capital, se todas as suas obrigações tenham sido
integralmente pagas, incluindo a entrega do empreendimento. Não há garantia de que tais
recursos serão disponibilizados à Companhia ou serão suficientes para o cumprimento das
nossas obrigações financeiras e para o pagamento de dividendos aos acionistas. A não
disponibilização destes recursos ou sua insuficiência pode causar um efeito adverso relevante
em nossa situação financeira e nos nossos resultados operacionais. Adicionalmente, caso a
regulamentação acerca da distribuição de lucro seja alterada, isto poderá causar um efeito
adverso relevante na nossa situação financeira e nos nossos resultados operacionais.
A nossa associação com outras entidades SPEs pode trazer riscos financeiros, de imagem
e comerciais adicionais, que podem afetar os nossos negócios e o valor das nossas
ações.
Constituímos consórcios com outras entidades para desenvolver alguns de nossos
empreendimentos. Os riscos inerentes aos consórcios incluem potencial falência das SPEs e/ou
a existência de interesses econômicos ou comerciais divergentes ou incompatíveis com os
nossos. No caso de um consorciado em determinada SPE não cumprir com suas obrigações
perante a SPE ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela das
obrigações, podemos ser obrigados a efetuar investimentos adicionais para compensar a falta
de aporte pelo(s) outro(s) consorciado(s) na SPE. Essa participação adicional acarretará
aumento na nossa participação no consórcio da SPE, aumentando assim a nossa exposição de
caixa. Ainda, segundo a legislação brasileira, os sócios de uma SPE poderão ser responsáveis
por certas obrigações da SPE, incluindo obrigações fiscais, trabalhistas, de proteção ao meio
ambiente e ao consumidor. Adicionalmente, os sócios de uma SPE poderão praticar atos
antiéticos e ilícitos que poderão afetar diretamente a nossa imagem. Eventual condenação em
decorrência dessas obrigações poderá impactar adversamente os nossos negócios, nossa
imagem e o valor das nossas ações. Adicionalmente, podemos ser impactos adversamente,
inclusive à nossa reputação, no caso de decisões desfavoráveis em processos, judiciais,
administrativos ou arbitrais relacionados às SPEs.
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(e)

Riscos Relacionados a Nossos Fornecedores

Podemos ser responsáveis por obrigações fiscais, trabalhistas,
previdenciárias de terceiros fornecedores ou prestadores de serviços.

ambientais

e

De acordo com as leis brasileiras, se fornecedores ou prestadores de serviços terceirizados não
cumprirem suas obrigações nos termos das leis tributárias, trabalhistas, ambientais e
previdenciárias, podemos ser responsabilizados solidariamente por tal descumprimento,
resultando em multas e outras penalidades que podem materialmente nos afetar adversamente,
inclusive a nossa imagem. Também podemos ser responsabilizados por lesões corporais ou
morte dentro de nossas instalações de funcionários de terceiros, o que pode afetar adversamente
nossa reputação e nossos negócios.
Atualmente, a Companhia possui em vigor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público do Trabalho por meio do qual a Companhia se comprometeu a cumprir
determinadas obrigações relacionadas com suas atividades de construção civil. De acordo com
os termos de referido TAC, tais obrigações deverão ser observadas não apenas pelos
empregados da Companhia, mas também por todos e quaisquer trabalhadores terceirizados que
prestem serviço nas obras de construção civil. Por possuir natureza de título executivo
extrajudicial, se verificado o descumprimento – total ou parcial – dos termos convencionados no
TAC, poderemos ficar sujeitos a riscos e penalidades, tais como o pagamento de multas,
execução judicial do título e, ainda, judicialização de desacordos perante o Poder Judiciário.
Assim, caso a Companhia ou quaisquer de seus terceirizados não atendam as obrigações
estipuladas pelo Ministério Público do Trabalho, a Companhia igualmente estará sujeita à
responsabilidade solidária pelo descumprimento, o que poderá afetá-la adversamente.
Nós e nossas subsidiárias podemos figurar como responsáveis solidários pelos danos
ambientais causados por nossos fornecedores e parceiros/sócios.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária. Isto significa
que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos aqueles que, direta ou
indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ambiental (incluindo eventuais
fornecedores, parceiros e/ou sócios), independentemente da comprovação de culpa dos
agentes, o que poderá afetar adversamente nossos resultados e atividades. Ainda, a contratação
de terceiros para proceder a qualquer intervenção nos nossos empreendimentos e atividades,
tais como, gerenciamento de áreas contaminadas, supressão de vegetação, construções ou
disposição final de resíduos, não exime nossa responsabilidade por eventuais danos ambientais
causados pela contratada, de modo que poderemos ser considerados solidária ou
subsidiariamente responsável pela sua reparação. Nesse cenário, poderemos ser incluídos no
polo passivo de processos ambientais por condutas de terceiros e eventualmente sermos
obrigados a efetuar o pagamento de condenações judiciais e demais penalidades, incluindo
medidas para reparação do dano ambiental. Caso sejamos responsabilizados por eventuais
danos ambientais causados pelos terceiros contratados ou fornecedores, os resultados, as
nossas atividades e a nossa imagem podem ser adversamente afetados. Adicionalmente, a Lei
de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
quando essa for considerada um obstáculo à recuperação de danos causados ao meio ambiente.
Nesse sentido, nossos diretores, acionistas e/ou parceiros podem, juntamente com a empresa
poluidora, ser responsabilizados por danos ao meio ambiente. Caso sejamos responsabilizados
por esses eventuais danos, nossos resultados e imagem poderão ser adversamente afetados.
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Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar nossos custos de empreendimentos
e reduzir nossos lucros.
As matérias-primas básicas que utilizamos na construção de empreendimentos imobiliários
podem sofrer aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos índices de
reajustamento dos contratos celebrados, inclusive em virtude da ocorrência de alterações na
legislação tributária e trabalhista, com a alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos
tributos, o que pode causar uma diminuição na rentabilidade desses empreendimentos e
consequentemente na nossa situação financeira.
A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária.
A utilização de mão-de-obra terceirizada por nós e de nossas subsidiárias, especialmente no que
diz respeito à contratação de empreiteiras e subempreiteiras, pode implicar na assunção de
contingências de natureza trabalhista e previdenciária de modo que nós e nossas subsidiárias
podemos ser consideradas solidária ou subsidiariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas
das empresas terceirizadas, podendo, assim, sermos autuados e/ou obrigados a efetuar o
pagamento de multas impostas pelas autoridades competentes.
A assunção de tais contingências é inerente à contratação de terceiros, uma vez que pode ser
atribuída às subsidiárias, na condição de tomadoras de serviços de terceiros, a responsabilidade
pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de
serviços, quando estas deixarem de cumprir com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Podemos vir a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas
às nossas subsidiárias, independentemente de ser assegurado à Companhia e às subsidiárias o
direito de ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de
eventuais contingências poderá afetar adversamente nossa situação financeira e nossos
resultados, bem como impactar negativamente em nossa imagem em caso de eventual aplicação
de multa ou pagamento de indenização.
Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços pelas construtoras contratadas por
nós podem ter um efeito adverso em nossa imagem e em nossos negócios e nos sujeitar
à imposição de responsabilidade civil.
Além de adquirir materiais de construção utilizados na construção de empreendimentos
imobiliários como concreto, blocos de concreto, aço, tijolos, janelas, portas, telhas e tubulações,
também terceirizamos serviços de construção de que necessita para desenvolver seus
empreendimentos. Eventuais falhas, atrasos ou defeitos na prestação dos serviços pelas
construtoras contratadas podem ter um efeito negativo na nossa imagem e no nosso
relacionamento com os clientes, podendo impactar negativamente em nossos negócios e as
operações. Adicionalmente, conforme o disposto no artigo 618 da Lei nº 10.406 do Código Civil,
somos obrigados a prestar garantia pelo prazo de cinco anos sobre defeitos estruturais em seus
empreendimentos e podes vir a ser demandada com relação a tais garantias, o que poderá nos
causar um efeito adverso.
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(f)

Riscos Relacionados a Seus Clientes

O nível de inadimplência de nossos clientes poderá afetar adversamente os nossos
negócios, resultados operacionais e/ou situação financeira.
O nível de inadimplência de nossos clientes pode ser afetado por variáveis da economia, como
nível de renda, desemprego, taxa de juros e inflação. Haja vista a atual situação macroeconômica
brasileira, associada à recente pandemia da COVID-19, que levou a um período prolongado de
fechamento de locais de trabalho, stands de venda de empreendimentos, paralisações
comerciais e outras restrições semelhantes, não podemos garantir que as medidas por nós
adotadas para realização de cobrança de pagamentos serão suficientes e efetivas para manter
o atual nível de inadimplência dos nossos clientes. Caso o índice de inadimplência aumente, os
nossos negócios, resultados operacionais e/ou situação financeira poderão ser adversamente
afetados.
Podemos estar sujeitos a riscos normalmente associados à concessão de financiamento.
Podemos vir a conceder financiamentos aos compradores das unidades dos nossos
empreendimentos residenciais baseados nos termos de contratos de venda a prazo.
Consequentemente, caso o façamos, estamos sujeitos aos riscos inerentes a este negócio,
incluindo o risco de inadimplência do principal e juros, o risco de aumento do custo dos recursos
por ela captados e risco do aumento da inflação. Caso haja um crescimento no número de
clientes inadimplentes e/ou aumento nos custos de captação de recursos, a situação financeira
e os resultados de nossas operações podem ser adversamente afetados.
Os clientes podem efetuar o cancelamento da venda (distrato) das unidades compradas o
que poderá afetar adversamente a situação financeira e os resultados operacionais da
Companhia
Dado que vendemos as unidades a prazo para nossos clientes, incorremos o risco de estes não
terem mais condições de honrarem com seus compromissos a prazo levando à inadimplência e
potenciais distratos.
Atualmente, o cliente tem a opção de realizar o cancelamento da venda (distrato), ou seja, ele
pode optar por não continuar com a unidade comprada, devolvendo-a para a Companhia. Nos
termos da Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, caso a incorporação seja submetida ao
regime do patrimônio de afetação, a Companha poderá estabelecer uma cláusula penal que
preverá a retenção de até 50% do valor pago pelo cliente até o momento do distrato. Caso não
haja o estabelecimento do regime de patrimônio de afetação, a retenção estabelecida no
contrato, de acordo com a legislação atual, deverá ser de até 25% do valor pago pelo cliente até
o momento do distrato.
O cancelamento da venda impacta negativamente o fluxo de caixa da Companhia em razão do
dispêndio de recursos para ressarcir o cliente em 30 dias contados da expedição do habite-se
ou documento equivalente emitido pelo órgão público municipal, nos termos da legislação local,
no caso de unidades em empreendimentos desenvolvidos em regime de patrimônio de afetação,
ou em 180 dias contados do distrato, no caso dos demais empreendimentos. Tal cancelamento
também impacta negativamente a carteira de recebíveis da Companhia e o nível de lucro de
nossos empreendimentos.
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Adicionalmente, o retorno da unidade para o estoque gera novos custos para revendê-la e, no
caso de uma unidade pronta, gera, ainda, custos adicionais com taxas de condomínio, IPTU e
conservação, impactando negativamente o fluxo de caixa da Companhia.
Além disso, as políticas de isolamento recentemente implantadas em decorrência da pandemia
em razão da disseminação global da COVID-19, têm impactado de forma expressiva as relações
comerciais, gerando uma desaceleração econômica global, incluindo aumento do desemprego,
que pode resultar em um aumento do número de pedidos de distratos.
(g)

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia Atue

Estamos expostos a riscos associados à incorporação imobiliária, construção e venda de
imóveis.
Nos dedicamos à incorporação, construção e venda de empreendimentos residenciais e
pretendemos continuar desenvolvendo tais atividades. Além dos riscos que afetam de modo
geral o mercado imobiliário, tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos
materiais e equipamentos de construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos
em certas regiões, greves, escassez de mão de obra qualificada e regulamentos ambientais e
de zoneamento, nossas atividades são especificamente afetadas pelos seguintes riscos:
•
a conjuntura econômica do Brasil, incluindo os impactos decorrentes da pandemia do
COVID19, que pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um todo, através da
desaceleração da economia, aumento de juros, flutuação da moeda e instabilidade política, além
de outros fatores;
•
o ciclo de operação, desde a aquisição do terreno até a conclusão de uma obra, com
suas aprovações finais, é longo, deixando as empresas setor imobiliário mais expostas às
incertezas econômicas que podem afetar o apetite do consumidor, custos de construção,
disponibilidade de mão de obra e materiais, especialmente decorrentes de eventuais mudanças
de hábitos de consumidores decorrentes da pandemia de COVID-19;
•
podemos ser impedidos no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou de
condições de mercado, de corrigir monetariamente nossos recebíveis, de acordo com certas
taxas de inflação, conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável
financeira ou economicamente;
•
o grau de interesse dos compradores em um novo projeto lançado ou o preço de venda
por unidade necessário para vender todas as unidades podem ficar abaixo do esperado, fazendo
com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;
•
o grau de desinteresse ou impossibilidade dos compradores em manter a aquisição da
unidade em função de desemprego, problemas pessoais de saúde, alteração de estado civil,
alteração de preço de imóveis da concorrência na mesma região, pode levar o projeto a perder
quantidade significativa de vendas até a data prevista da entrega de chaves, fazendo com que o
projeto gere quantidade menor de caixa do que o esperado;
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•
na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande
companhia do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar
uma redução da confiança dos clientes em outras companhias que atuam no setor;
•
somos afetados pelas condições do mercado imobiliário local ou regional, tais como o
excesso de oferta de espaço para imóveis, a escassez de terrenos em certas regiões ou o
aumento significativo dos custos de construção e de aquisição de terrenos;
•
o risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança,
conveniência e atratividade das nossas propriedades e das áreas onde estão localizadas;
•
nossas margens de lucro podem ser afetadas em função de aumento nos custos
operacionais, incluindo investimentos, prêmios de seguro, tributos imobiliários em geral e tarifas
públicas;
•

as oportunidades de incorporação podem diminuir;

•
a construção e a venda das unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma, acarretando um aumento dos custos de construção ou a rescisão dos
contratos de venda;
•
eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) sobre a
aplicação dos recursos destinados ao Sistema Financeiro de Habitação (“SFH”) pode reduzir
nossa oferta de financiamento aos clientes; e
•
a queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em nosso estoque antes da
incorporação do empreendimento ao qual se destina, e a nossa incapacidade de preservar as
margens anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.
A ocorrência de quaisquer dos riscos acima pode causar um efeito material adverso em nossa
condição financeira e resultados operacionais.
Também dependemos significativamente do valor das unidades concedidas em alienação
fiduciária aos bancos financiadores nos financiamentos que concedemos para minimizar o nosso
risco de inadimplência. Desta forma, caso o imóvel concedido em garantia sofra desvalorização
a níveis mais baixos do que o saldo a receber do cliente, nossa exposição ao risco de
inadimplência pode aumentar, afetando a nossa condição financeira e o resultado de nossas
operações.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e podemos perder nossa posição no
mercado em certas circunstâncias.
O setor imobiliário no Brasil e, particularmente, a Região Sul, onde nossas atividades são
concentradas, é competitivo e fragmentado, não existindo grandes barreiras que restrinjam o
ingresso de novos concorrentes no mercado.
Os principais fatores competitivos no ramo de incorporações imobiliárias incluem disponibilidade
e localização de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade, reputação e parcerias com
incorporadores. Desta forma, uma série de incorporadores residenciais e comerciais e
companhias de serviços imobiliários concorrem conosco na aquisição de terrenos, na tomada de
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recursos financeiros para incorporação e na busca de potenciais compradores e locatários, nos
sujeitando a certos riscos, incluindo a incapacidade de adquirir uma propriedade desejada devido
à concorrência de outros investidores imobiliários bem capitalizados e a um aumento no preço
de compra dessa propriedade de aquisição.
Outras companhias, inclusive estrangeiras, em alianças com parceiros locais, já passaram a
atuar ativamente no segmento de incorporação imobiliária no Brasil nos últimos anos,
aumentando ainda mais a concorrência no setor, em especial no segmento de empreendimentos
residenciais populares, em função do maior potencial de crescimento. Os nossos concorrentes
podem estar dispostos a pagar mais por determinados ativos ou podem estar dispostos a aceitar
mais riscos do que nós. Ademais, alguns dos nossos concorrentes poderão ter acesso a recursos
financeiros em melhores condições e, consequentemente, estabelecer uma estrutura de capital
mais adequada às pressões de mercado, principalmente em períodos de instabilidade no
mercado imobiliário.
Na medida em que um ou mais de nossos concorrentes iniciem uma campanha de marketing ou
venda bem-sucedida e, em decorrência disso, suas vendas aumentem de maneira significativa,
nossas atividades podem vir a ser afetadas adversamente. Se não pudermos responder às
mudanças nas condições do mercado com a rapidez e eficácia de nossos concorrentes ou
competir efetivamente pela aquisição de terrenos e/ou adquirir outros fatores de produção,
nossos negócios e nossa situação financeira serão afetados adversamente.
O nosso negócio, os resultados de nossas operações, bem como o valor de ações de
nossa emissão podem ser afetados negativamente por condições macroeconômicas,
condições do mercado imobiliário e outras condições de execução dos projetos.
A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente
influenciada por mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como: (i) níveis de
emprego; (ii) crescimento populacional; (iii) confiança do consumidor e estabilidade dos níveis
de renda; (iv) taxa de juros; (v) disponibilidade de financiamento para aquisição de áreas de
terrenos residenciais e disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis;
(vi) disponibilidade de áreas para incorporação e venda; (vii) condições de revenda no mercado
imobiliário; entre outros.
Ainda, o valor de mercado de terrenos não incorporados, lotes a construir e unidades disponíveis
em estoque poderá flutuar significativamente como resultado das mudanças nas condições
econômicas e no mercado imobiliário. Caso ocorram mudanças adversas significativas nas
condições econômicas ou do mercado imobiliário, poderemos ter que vender empreendimentos
com perda ou manter terrenos em estoque por mais tempo que o planejado. A volatilidade do
mercado financeiro mundial pode causar impactos adversos nos planos do governo brasileiro
para a indústria da construção civil e, consequentemente, em nós.
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A alteração das condições de mercado poderá prejudicar nossa capacidade de vender
nossos empreendimentos e unidades disponíveis pelos preços previstos, o que poderia
reduzir nossas margens de lucro e afetar adversamente.
Devido à necessidade de obtenção de registros e autorizações à construção, existe um intervalo
entre a data na qual adquirimos um terreno para incorporação e a data de entrega do
empreendimento aos clientes. Em consequência, o risco de declínio da demanda por unidades,
do aumento dos custos de mão-de-obra, insumos e matérias-primas, do aumento das taxas de
juros, de flutuação das moedas e da ocorrência de incertezas políticas durante esse período,
bem como o risco de não vender unidades por preços ou margens de lucro previstos ou nos
prazos previstos são inerentes à Companhia. Em geral, despesas significativas relativas ao
investimento imobiliário, como custos de manutenção, construção e pagamentos de dívidas, não
podem ser reduzidas caso haja diminuição das nossas receitas em decorrência de alterações
nas condições da economia.
Temos imóveis a comercializar, conforme nossas demonstrações financeiras combinadas. O
valor de mercado de unidades disponíveis pode flutuar significativamente devido às alterações
das condições de mercado. Além disso, os custos de manutenção dessas unidades (inclusive
juros sobre recursos não utilizados para aquisição de terrenos ou incorporação residencial)
poderão ser significativos e prejudicar nosso desempenho. Além disso, podemos ser forçados a
vender unidades residenciais e comerciais por preços que gerem margens de lucro negativas ou
mais baixas do que originalmente previstas e sermos obrigados a efetuar reduções substanciais
no valor contábil de nossos ativos imobiliários em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A ocorrência de tais eventos poderá afetar adversamente nossos negócios.
Para mais informações sobre nossos imóveis a comercializar, vide nota 6 às nossas
demonstrações financeiras combinadas.
A eventual escassez de recursos disponíveis para financiamentos no mercado e/ou o
aumento na taxa de juros pode prejudicar a nossa capacidade ou disposição dos
potenciais compradores de imóveis de financiar suas aquisições, o que pode vir a afetar
negativamente nossas vendas e nos obrigar a alterar as condições de financiamento que
oferecemos aos nossos clientes.
A falta de recursos para financiamento disponíveis no mercado para obtenção de financiamento
e/ou o aumento nas taxas de juros poderão prejudicar a capacidade ou disposição de potenciais
compradores para financiar suas aquisições. Consequentemente, tal fato poderia causar uma
redução da demanda pelos nossos empreendimentos imobiliários ou aumento dos distratos
imobiliários, nos afetando adversamente e de forma significativa.
Os diferentes tipos de financiamento bancário obtidos pelos consumidores para a compra de
imóveis possuem como principal fonte o SFH (conforme abaixo definido), financiado com
recursos captados por meio dos depósitos em caderneta de poupança, conforme estabelecido
pela legislação brasileira. O Conselho Monetário Nacional (“CMN”), com frequência, altera o
limite desses recursos para financiamento imobiliário. Assim, caso o CMN restrinja o limite de
disponibilidade do sistema destinado a financiar a compra de imóveis ou caso ocorra aumento
das taxas de juros, poderá ocorrer uma redução da procura por imóveis residenciais e
comerciais. Mudanças nas regras do SFH ou a falta de disponibilidade de recursos no mercado
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para obtenção de financiamento ou, ainda, um aumento dos custos de tais recursos pode afetar
adversamente a concessão de crédito aos compradores de imóveis, o que pode obrigar a
Companhia expandir o financiamento a seus clientes, bem como poderemos ser obrigados a
conceder financiamento aos nossos clientes de uma parcela maior do preço das unidades, o que
resultaria no aumento significativo da quantidade de recursos necessários à manutenção do
mesmo número de operações, afetando adversamente nossa condição financeira e nossos
resultados operacionais.
Concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do crédito.
De acordo com o Relatório de Economia Bancária 2018, publicado pelo Banco Central do Brasil,
em 2019, os cinco maiores bancos brasileiros — Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica,
Itaú e Santander — concentravam 79,5% dos ativos totais, o que fez com que o Brasil figurasse
no grupo de países com os sistemas bancários mais concentrados do mundo.
Mais especificamente em relação ao mercado imobiliário, em operações de crédito imobiliário,
somadas as operações de pessoa física e jurídica, os cinco maiores bancos brasileiros foram
responsáveis por 98,4% do mercado, com ampla vantagem para a Caixa Econômica Federal,
com participação de 70%.
Essa concentração pode afetar a concorrência, com possíveis efeitos sobre o spread bancário e
outros preços. Adicionalmente, um eventual problema de relacionamento com um dos bancos
pode afetar nossa capacidade de financiamento ou de nossos clientes. Nosso custo de captação
ou de nossos clientes pode aumentar reduzindo nossa margem e o poder aquisitivo de nossos
clientes.
O setor imobiliário depende da disponibilidade de crédito para seus clientes.
Para que possamos expandir nossas operações de maneira significativa, nossos clientes
dependem de empréstimos bancários para financiar a aquisição das unidades. Tais financiamentos
poderão não estar disponíveis para potenciais clientes, assim como, mesmo se disponíveis, os
termos destes financiamentos poderão não ser atrativos. Mudanças nas regras do Sistema de
Financiamento Imobiliário (“SFI”) e do SFH, a escassez de recursos disponíveis no mercado para
financiamento ou qualquer aumento na taxa de juros podem prejudicar a capacidade ou a vontade
de potenciais clientes de financiar suas aquisições de imóveis, reduzindo, portanto, a demanda por
unidades comercializadas por nós, o que poderá resultar em um efeito adverso sobre nossas as
atividades, situação financeira e seus resultados operacionais.
Ainda quanto à concessão de financiamento a clientes, tem-se que o conjunto de metodologias,
políticas, processos e métodos utilizados pela Companhia e por suas controladas na avaliação
do perfil de crédito dos seus clientes pode não ser preciso e/ou suficiente para evitar a exposição
a riscos não categorizados ou imprevistos. Nesse sentido, a Companhia não pode garantir que
seus sistemas de gestão de risco serão suficientes para evitar perdas em decorrência da não
identificação de todos os riscos relativos a seus clientes, ou em decorrência da análise dos riscos
identificados ou da resposta direcionada a tais riscos ser inadequada, incorreta ou intempestiva,
o que poderá ter um efeito material adverso sobre as condições operacionais e financeiras da
Companhia, sobretudo em decorrência dos impactos de eventual inadimplência sobre o fluxo de
caixa esperado para cada projeto/empreendimento desenvolvido por suas controladas.
JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389

539
PÁGINA: 53 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

(h)

Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atue

Nossas atividades estão sujeitas à extensa regulamentação, o que pode vir a aumentar o
custo e limitar o desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente nossas
atividades.
O setor imobiliário brasileiro está sujeito a extensa regulamentação relativa a edificações,
zoneamento e loteamentos, bem como a regulamentação da venda de unidades decorrentes de
incorporação imobiliária, expedida por diversas autoridades federais, estaduais e municipais, que
afetam a aquisição de terrenos e as atividades de incorporação imobiliária e construção, por
vezes através da necessidade de obtenção de licenças. Somos obrigados a obter aprovação de
várias autoridades governamentais para desenvolver nossas atividades de incorporação
imobiliária, podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados ou
interpretados de modo a afetar adversamente os nossos resultados operacionais.
Nossas operações também estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais
e municipais. Essas leis podem acarretar atrasos ou fazer com que incorra em custos
significativos para cumpri-las, assim como podem proibir ou restringir severamente a atividade
de incorporação e construção em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis.
As leis que regem o setor imobiliário brasileiro tendem a se tornar mais restritivas, e qualquer
aumento de restrições pode afetar adversamente e de maneira relevante nossos resultados
operacionais.
Exceto pelas despesas inerentes à incorporação de um determinado empreendimento, a
vinculação dos recursos financeiros dos empreendimentos imobiliários da Companhia ao
Patrimônio de Afetação poderá afetar a sua habilidade de utilizar tais recursos até a
entrega das unidades aos proprietários, o que pode impactar adversamente a Companhia.
Nós e nossas subsidiárias optamos pela adoção do Regime Especial Tributário do Patrimônio de
Afetação (“RET”) para os nossos empreendimentos imobiliários. O RET consiste em faculdade
conferida ao incorporador, por meio da qual o terreno e suas acessões, juntamente com os
demais bens e direitos vinculados à incorporação, são mantidos em patrimônio apartado do
incorporador, destinado à consecução daquela incorporação específica, correspondente à
entrega das unidades autônomas aos respectivos adquirentes (“Patrimônio de Afetação”), não
se comunicando com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador
ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos.
A adoção desse regime exige que os recursos financeiros integrantes do Patrimônio de Afetação
sejam utilizados exclusivamente para pagamento ou reembolso das dívidas, obrigações
vinculadas e despesas inerentes à incorporação a qual estão vinculados, de modo que os bens
e direitos integrantes do Patrimônio de Afetação somente poderão ser objeto de garantia real em
operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação
correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. O reembolso
do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades
autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão-somente os
valores efetivamente recebidos pela alienação. Caso seja necessária obtenção de recursos para
JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389

540
PÁGINA: 54 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

financiar nossas atividades que não estejam relacionadas às incorporações e, sejamos
incapazes de conseguir financiamentos ou obter aportes de nossos acionistas, a falta de liquidez
poderá impactar o cumprimento de nossas cumpra suas obrigações dentro do prazo, o que
poderá ter um efeito adverso relevante nas nossas atividades e situação econômica.
Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar nossa carga tributária, e,
consequentemente, impactar adversamente em nossos resultados operacionais.
O Governo Federal regularmente implementa mudanças nas leis tributárias que, eventualmente,
podem aumentar nossa carga tributária de nossos usuários. Essas mudanças incluem ajustes
na alíquota aplicável e, imposição de tributos temporários, cujos recursos são alocados a
determinadas finalidades pelo Governo Federal. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e
quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais adicionais não
podem ser quantificados e são imprevisíveis. Algumas dessas medidas podem aumentar nossas
obrigações fiscais totais, o que, por sua vez, afetaria adversamente nossos resultados
operacionais.
As nossas SPEs estão sujeitas à apuração de tributos devidos pelo: (i) RET, promovido pela
adoção do Patrimônio de Afetação; ou (ii) pelo regime do lucro presumido, incluindo margem
presumida e o sistema de apropriação de ativos. O cancelamento ou mudanças nesses regimes
poderão resultar no aumento da carga tributária a que as SPEs estão sujeitas, o que pode nos
impactar adversamente.
A suspensão, o cancelamento ou a mudança nos benefícios fiscais concedidos às SPEs
da Companhia por meio do Regime Especial de Tributação do Patrimônio de Afetação
pode afetar negativamente a Companhia.
A vinculação de um determinado empreendimento ao RET é realizada com o fim de submetê-lo
a um regime tributário mais favorável. Para cada incorporação submetida ao RET, a
incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal
recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado (i) do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (“IRPJ”); (ii) da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (“PIS/PASEP”); (iii) da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”); e (iv) da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(“COFINS”).
Caso as SPEs da Companhia deixem de cumprir determinadas obrigações a que estão sujeitas
em decorrência da concessão desses benefícios fiscais, como utilização dos recursos do
Patrimônio de Afetação exclusivamente para pagamento ou reembolso das despesas inerentes
à incorporação a qual estão vinculados e falha no estabelecimento de uma Comissão de
Representantes dos adquirentes das unidades autônomas, dentre outras, seus benefícios
poderão ser suspensos ou cancelados e as SPEs e, consequentemente, a Companhia, poderão
ser obrigadas a pagar integralmente o valor dos tributos devidos, sem considerar os benefícios,
acrescidos de encargos, o que poderá ter um efeito adverso na Companhia. A Companhia não
pode garantir que os atuais benefícios de suas SPEs não serão cancelados ou alterados ou,
ainda, que conseguirá obter novos benefícios fiscais.
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Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua convergência
às normas internacionais de contabilidade (IFRS) podem afetar adversamente nossos
resultados.
A Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, foi aprovada e complementada pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009 (conversão, em lei, da Media Provisória nº 449/08), que alteraram a Lei
das Sociedades por Ações e introduziram novas regras contábeis aplicáveis a entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, com o objetivo de convergência com as práticas contábeis
internacionais (International Financial Reporting Standards ± IFRS) emitidas pelo International
Accounting standards Board (IASB).
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas
IFRS, em 22 de dezembro de 2009, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a
Deliberação CVM nº 612, de 22 de dezembro de 2009, a qual aprovou a Interpretação Técnica
ICPC-02 do CPC, que trata dos contratos de construção do setor imobiliário. Referida
Interpretação Técnica estabelece os critérios de contabilização das receitas e dos
correspondentes custos das entidades que realizam a incorporação e/ou construção de imóveis
diretamente ou por meio de subempreiteiras, onde as receitas e custos na venda de imóveis
serão reconhecidas no resultado quando da transferência dos riscos e dos benefícios ao
comprador do imóvel.
A fim de determinar quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade
das unidades imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores dos imóveis, nossas
demonstrações financeiras são elaboradas em conformidade com as diretrizes determinadas
pela Orientação Técnica OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades
de Incorporação Imobiliária Brasileiras. Reconhecemos a receita referente aos contratos de
construção utilizando a metodologia do POC (Percentage of Completion), que consiste no
reconhecimento da receita com base no custo de construção incorrido ao longo da execução da
obra.
Em 2016, o CPC emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente,
com aplicação inicial para os exercícios ou períodos iniciados em/ou após 1º de janeiro de 2018.
Esse pronunciamento gerou incertezas sobre o critério contábil a ser adotado em relação ao
critério de reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes de
operações de incorporação imobiliária.
Em 18 de fevereiro de 2019, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON,
emitiu o Comunicado Técnico 1/2019, objetivando orientar os auditores independentes na
emissão de relatórios de auditoria das Demonstrações Financeiras elaboradas por entidades de
incorporação imobiliária registradas na CVM, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Caso seja requerida a preparação de demonstrações financeiras levando-se em consideração a
interpretação dada pelo IFRS IC, estas deverão apresentar situação patrimonial e financeira
significativamente diferente daquela atualmente divulgada por nós.
A incerteza quanto a futuras mudanças dessa regulamentação ou legislação poderá prejudicar
os nossos resultados operacionais, uma vez que a reconhecemos a receita ao longo do período
de construção, ou seja, antes da entrega do imóvel. Além disso, a modificação de práticas
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contábeis, em especial as relacionadas ao setor imobiliário, pode produzir impactos relevantes
nas nossas demonstrações, com possível efeito em nosso resultado contábil, incluindo possíveis
impactos nas bases de distribuição de dividendos, e podem, ainda, afetar adversamente o
cumprimento de índices financeiros relativos a contratos de financiamento.
No processo de convergência para o IFRS, além dos pronunciamentos contábeis já emitidos, o
CPC poderá emitir novos pronunciamentos no futuro. Este conjunto de novos pronunciamentos
pode afetar os resultados de nossas operações de forma relevante e, consequentemente, a base
de cálculo dos dividendos a serem distribuídos. Esses eventos estão fora do nosso controle e
nós não podemos prever o conteúdo de tais novos pronunciamentos contábeis. Assim, estes
pronunciamentos contábeis podem alterar significativamente o modo como elaboraremos nossas
futuras demonstrações financeiras.
(i)

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Companhia Atue

Não aplicável, tendo em vista que não desenvolvemos atividades no exterior.
(j)

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais

Estamos sujeitos à extensa legislação ambiental e se nós ou nossas controladas não
observarmos a regulamentação aplicável ou ficarmos sujeitas a regulamentação mais
rigorosa, nossos negócios podem ser prejudicados.
Estamos sujeitos a uma variedade de leis e regulamentos municipais, estaduais e federais no
que diz respeito à proteção do meio ambiente, bem como a normas de cunho urbanístico e
restrições de zoneamento, conforme descrito no item 7.5 deste Formulário de Referência. Somos
obrigados a obter aprovação de diversas autoridades governamentais para o desenvolvimento
de nossas atividades de incorporação imobiliária, podendo novas leis ou regulamentos serem
aprovados, implementados ou interpretados de modo a afetar adversamente nossos resultados
operacionais.
As normas ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que incorram custos significativos
para cumpri-las e outros custos adicionais, assim como podem proibir ou restringir severamente
a atividade de incorporação e construção residencial ou comercial em regiões ou áreas
ambientalmente sensíveis.
Caso haja qualquer falha, por nós e nossas controladas, em cumprir a regulamentação aplicável,
poderemos ficar sujeitos à aplicação de multas, embargo de obras, suspensão de atividades,
cancelamento de licenças e à revogação de autorizações ou outras restrições às nossas
atividades de incorporação, construção, manutenção e venda de empreendimentos, gerando
impacto adverso sobre nossa situação financeira.
Adicionalmente, a regulamentação ambiental que rege o setor imobiliário brasileiro pode se
tornar mais rígida no decorrer do tempo, seja pela aprovação de novas normas ou por
interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes, causando atrasos em nossos
projetos ou dificuldade em obter todas as licenças e autorizações necessárias para o
desenvolvimento de nossas obras. A ocorrência de qualquer de referidos eventos poderá nos
exigir e exigir a nossas controladas que utilizem fundos adicionais para cumprir as exigências
decorrentes de interpretações ou de novas normas, tornando a incorporação de seus
empreendimentos mais custosa, o que pode afetar adversamente nossos resultados
operacionais e nossa reputação.
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As atividades de incorporação imobiliária e construção de empreendimentos
podem expor a nós e nossas subsidiárias a riscos ambientais que poderiam nos
afetar adversamente.
As nossas atividades de incorporação imobiliária e construção de empreendimentos podem nos
sujeitar a obrigações ambientais. As nossas despesas operacionais podem ser maiores do que
as estimadas, devido aos custos relativos ao cumprimento das leis e regulamentações
ambientais existentes e futuras. Adicionalmente, na qualidade de incorporadores e/ou
construtores, podemos ser responsabilizada pela remoção ou tratamento de substâncias nocivas
ou tóxicas presentes no solo, subsolo e águas superficiais e subterrâneas dos imóveis, inclusive
por todos os custos envolvidos, pois a legislação ambiental determina que, entre outros, o
proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que se encontre em área com contaminação ambiental
e quem da área se beneficiar poderá, independentemente de ter sido ou não o efetivo causador,
ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação e recuperação dos danos associados
tanto por parte de órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público. Podemos também ser
considerados responsáveis, inclusive criminalmente, pelos danos potenciais e riscos associados
ocasionados por estas citadas substâncias (incluindo multas governamentais e indenização por
eventuais danos a pessoas e propriedades), se tiver contribuído para a contaminação ou não.
Uma vez que saibamos do fato e sejamos notificados pelas autoridades, responsável ou não
pelo passivo, devemos adotar as medidas de remediação necessárias.
Com base na legislação aplicável, a responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas
distintas e independentes: civil, criminal e administrativa. Tais esferas são assim consideradas,
porque uma única ação pode gerar responsabilidade ambiental nos três níveis, com a aplicação
de sanções administrativas e criminais, existindo também a obrigação de reparar ou indenizar o
dano causado, independentemente de dolo ou culpa. A ausência de responsabilidade em uma
de tais esferas não isenta, necessariamente, o agente de responsabilidade nas demais.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária, objetiva e
extracontratual. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar
todos os envolvidos, direta ou indiretamente, independentemente da comprovação de culpa dos
agentes. Além disso, a responsabilidade civil ambiental não pode ser excluída ou mitigada
mediante qualquer transação.
Caso nós, alguma de nossas subsidiárias, ou nossos administradores, causem ou de outra forma
sejam consideradas responsáveis por algum dano ambiental, conforme acima, podemos sofrer
um efeito adverso em nossos resultados e negócios, inclusive em aspectos reputacionais.
Além disso, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis para investigar eventual dano
ambiental que possa ser atribuído às nossas atividades, assim como promover Ações Civis
Públicas (ACPs) para recuperação de danos ao meio ambiente que vierem a ser identificados,
bem como instituir eventuais ressarcimentos a terceiros. Em situações em que formos parte em
inquéritos civis ou ACPs, poderemos figurar como compromissário em Termos de Ajustamento
de Conduta (TACs) ou Termos de Compromissos (TCs) genéricos perante o Ministério Público,
com assunção de obrigações específicas. Por possuir natureza de título executivo extrajudicial,
se verificado o descumprimento – total ou parcial – dos termos convencionados no TAC,
poderemos ficar sujeitos a riscos e penalidades, tais como o pagamento de multas, execução
judicial do título e, ainda, judicialização de desacordos perante o Poder Judiciário.
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Até o momento, não figuramos como parte em qualquer processo judicial ou administrativo de
cunho ambiental nem em acordos relacionados a eventuais danos ao meio ambiente, incluindo
TACs ou TCs.
Os imóveis de nossa propriedade, controladas ou coligadas, podem ser desapropriados.
Há possibilidade de ocorrer a desapropriação, parcial ou total, de nossos imóveis, controladas
ou coligadas, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e
interesse público, o que pode afetar adversamente nossos resultados operacionais e financeiros,
uma vez que o valor a ser apurado em sede de perícia para pagamento de indenização
decorrente da expropriação pode ser inferior ao valor de mercado do imóvel.
Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as nossas
instalações e a nossa estrutura de custos, o que pode causar um efeito material adverso
em nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Incêndios, danos causados por desastres naturais ou de origem humana, danos ambientais e
outras condições imprevistas ou imprevisíveis podem causar danos significativos aos nossos
empreendimentos, danificar ou destruir as nossas instalações e propriedades, ocasionar atrasos
em seus projetos e causar custos adicionais. Interrupções duradouras no fornecimento de
energia elétrica nos nossos empreendimentos podem implicar em aumentos significativos nos
custos. Adicionalmente, as propriedades que desejamos ou pretendemos adquirir podem
também ser afetadas por problemas ou condições imprevistas de planejamento, engenharia,
ambientais, arqueológicos ou geológicos, incluindo condições ou problemas que surgem em
propriedades de terceiros adjacentes ou nas proximidades de propriedades que desejemos ou
pretendemos adquirir e que podem resultar em impactos desfavoráveis em tais propriedades
reduzindo a disponibilidade de terrenos. A ocorrência de tais eventualidades pode causar um
efeito material adverso em nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
(j)

Riscos Macroeconômicos

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual surto da pandemia do
COVID-19 e as consequências das medidas adotadas mundialmente na tentativa de
contenção do vírus, em especial restrições à circulação de pessoas, podem afetar
adversamente as operações das empresas do setor imobiliário, incluindo a Companhia. O
surto mundial pode impactar a economia global e brasileira e os mercados financeiro e de
capitais, levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, bem como impactar
diretamente os negócios e o resultado da Companhia e a consequente precificação de
nossas ações.
Quaisquer surtos de doenças que podem vir a afetar o comportamento das pessoas, como a atual
pandemia do COVID-19, o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira e, consequentemente, nos nossos resultados operacionais e nas
ações de nossa emissão.
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Em 11 março de 2020, a OMS declarou a pandemia do vírus COVID-19, doença causada pelo
novo Coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS
de que o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as
pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas
restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de controlar o surto,
resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e
lockdown, restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de
trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de
consumo de uma maneira geral pela população.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram
um impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março
de 2020.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de
nossa emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de
pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia
no futuro e em termos aceitáveis.
A extensão dos efeitos do COVID-19 na economia global, em especial a economia brasileira, e
sobre o sistema financeiro e os mercados financeiros e de capitais, não pode ainda ser
dimensionada, o que pode acarretar uma crise de graves proporções podendo vir a impactar de
forma adversa e relevante os negócios e os resultados da Companhia. O impacto final do surto
do COVID-19 é altamente incerto. Até a data deste Formulário de Referência, não há
informações adicionais disponíveis para que pudéssemos realizar uma avaliação a respeito do
impacto do surto do COVID-19 em nossos negócios, além daquela apresentada no item 10.9
deste Formulário de Referência.
Na data deste Formulário de Referência, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação
será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá
incertezas materiais na capacidade da nossa Companhia continuar operando nossos negócios.
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão
limitar a capacidade de venda das ações de nossa emissão pelo preço e momento
desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais
volátil e mais concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais.
Essas características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos detentores
de ações de nossa emissão de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e,
consequentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das ações.
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Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros
países, especialmente nos Estados Unidos e Europa, e países emergentes, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, incluindo as ações de emissão da Companhia.
O preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros é afetado por condições
econômicas e de mercado em outros países, incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem
como outros países latino-americanos e de mercados emergentes. Embora as condições
econômicas na Europa e nos Estados Unidos possam diferir significativamente das condições
econômicas do Brasil, as reações dos investidores a acontecimentos nesses outros países
podem ter um efeito adverso sobre o preço de mercado de valores mobiliários de emissores
brasileiros. Os preços das ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ou B3, por
exemplo, foram historicamente sensíveis a flutuações nas taxas de juros nos Estados Unidos,
bem como a variações das principais bolsas dos Estados Unidos. Além disso, as crises em outros
países de mercados emergentes podem diminuir o interesse de investidores em valores
mobiliários de emissores brasileiros, incluindo as ações ordinárias da Companhia. Esses eventos
podem afetar negativamente o preço de mercado das suas ações ordinárias, restringir o seu
acesso aos mercados de capitais e comprometer a sua capacidade de financiar as suas
operações no futuro com termos favoráveis ou independentemente dos termos. Além disso, a
crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos, incluindo o recente conflito
envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as
tensões globais decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como crises na Europa e outros
países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram a economia global,
produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a
economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas,
reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio
e inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a Companhia.
Riscos relacionados às condições econômicas e políticas no Brasil poderão ter um efeito
adverso nos nossos negócios.
A economia brasileira tem se caracterizado por frequentes e por vezes drásticas intervenções do
governo e também por ciclos econômicos instáveis. O governo brasileiro tem alterado
frequentemente as políticas monetárias, tributárias, de crédito, tarifárias e outras políticas para
influenciar o curso da economia no País. Por exemplo, por vezes, as ações do governo brasileiro
para controlar a inflação envolveram o controle salarial e de preços, o congelamento de contas
bancárias, a imposição de controles cambiais e limites sobre as importações. Não temos controle
e não podemos prever as políticas ou ações que o governo brasileiro poderá adotar no futuro.
Os nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais poderão vir a ser prejudicados
de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos
fatores, tais como:
•

inflação;

•

movimentos cambiais;

•

políticas de controle cambial;
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•

flutuação das taxas de juros;

•

liquidez dos mercados internos de empréstimos, de capitais e financeiros;

•
expansão ou retração da economia brasileira, conforme medida pelos índices do Produto
Interno Bruto;
•

greves de portos, alfândegas e autoridades fiscais;

•

alteração na regulamentação aplicável ao setor de transporte;

•

aumento do preço de petróleo e outros insumos;

•

instabilidade dos preços;

•

políticas tributárias; e

•

outros eventos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o País.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas
ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro
e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras
Riscos relacionados à inflação
No passado, o Brasil registrou altas taxas de inflação, que tiveram, em conjunto com
determinadas ações tomadas pelo governo brasileiro para combatê-la e especulações sobre
quais medidas seriam adotadas, efeitos negativos sobre a economia brasileira. As medidas
adotadas pelo governo brasileiro para o controle inflacionário incluíram a manutenção de rígidas
políticas monetárias com elevadas taxas de juros, consequentemente restringindo a
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. O COPOM frequentemente
ajusta a taxa de juros em situações de incerteza econômica para atingir metas estabelecidas na
política econômica do governo brasileiro. A inflação, bem como as medidas governamentais para
combatê-la e a especulação pública sobre possíveis medidas governamentais futuras, tem
produzido efeitos negativos relevantes sobre a economia brasileira e contribuído para a incerteza
econômica no Brasil, aumentando a volatilidade do mercado de capitais brasileiro, o que pode
causar um efeito adverso sobre nós.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou
determinar o valor do real, podem desencadear inflação, afetando adversamente o desempenho
geral da economia brasileira. Se o Brasil enfrentar inflação alta no futuro, talvez não possamos
ajustar os preços que cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da inflação em
nossa estrutura de custos, o que poderia aumentar nossos custos e reduzir nossas margens
operacionais e líquidas.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar
significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o
custo de nossos novos empréstimos e financiamentos, mas também o custo da nossa dívida
atual, bem como em nosso caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores mobiliários e contratos
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de arrendamento a pagar, que estão sujeitos a taxas de juros. Dessa forma, a flutuação nas
taxas de juros brasileiras e a inflação podem nos afetar adversamente, pois possuímos parte dos
nossos empréstimos e financiamentos indexados à variação da taxa DI. Por outro lado, uma
redução significativa na taxa DI ou inflação pode afetar adversamente a receita de nossas
aplicações financeiras.
Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os negócios e os
resultados das nossas operações, bem como poderá afetar também o preço de
negociação de ações de nossa emissão.
O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente e continua influenciando o
desempenho da economia do país e a confiança de investidores e do público em geral,
resultando em desaceleração econômica e aumento da volatilidade nos valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas
decorrentes de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo
Ministério Público Federal Brasileiro, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações
têm impactado a economia e o ambiente político do país. Alguns membros do Governo Federal
brasileiro e do Poder Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e
privadas, estão enfrentando acusações de corrupção por, supostamente, terem aceitado
subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo governo a companhias de
infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre outras. Os valores destas propinas
supostamente financiaram campanhas de partidos políticos e não foram contabilizadas ou
divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal dos beneficiários do
esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos, incluindo membros do Congresso
Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras, renunciaram a
seus cargos e/ou foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo investigadas por
alegações de conduta antiética e ilegal, identificadas durante tais investigações.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado
pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer
consequências de tais investigações, incluindo uma potencial abertura de processo de
impeachment, poderiam ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no
Brasil, bem como em negócios que operam no Brasil, inclusive em nossos negócios.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção
geral do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas
antiéticas tem afetado e pode continuar a afetar adversamente nossos negócios, a condição
financeira e os nossos resultados operacionais, bem como o preço de negociação de ações de
nossa emissão. Não podemos prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior
instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do
governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro. Também não podemos prever os
resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia brasileira ou o mercado
acionário brasileiro.
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Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional
poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou
greves que poderiam afetar adversamente as nossas operações. Incertezas em relação à
implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade
econômica. Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de
títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais
relativos à condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o
desempenho financeiro das empresas, incluindo os nossos. Não podemos prever quais políticas
o Presidente irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão
ter um efeito adverso sobre nós ou sobre a economia brasileira.
Uma reforma tributária, se implementada
negativamente os negócios da Companhia.

pelo

Governo

Federal,

pode

afetar

O Governo Federal regularmente aprova reformas e outras alterações no regime tributário, que
incluem modificações nas alíquotas e na frequência de avaliação e, ocasionalmente, a
promulgação de tributos temporários. Os efeitos dessas alterações e de quaisquer outras que
possam resultar da promulgação de reformas adicionais não podem ser quantificados e não
podemos assegurar que, uma vez implementadas, não tenham impacto adverso sobre preços
ou condições de comercialização de produtos afetando seus negócios e resultados.
Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar
negativamente o preço das ações de nossa emissão.
Podemos ser adversamente afetados pela percepção dos investidores quanto aos riscos
relacionados à classificação de crédito da dívida soberana do Brasil. As agências de classificação
avaliam regularmente o Brasil e suas classificações soberanas, que se baseiam em uma série
de fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas
de cálculos de dívida e a perspectiva de mudanças em qualquer desses fatores.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s iniciou a revisão da nota de risco de crédito soberano
do Brasil, rebaixando-a para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde
então, o Brasil vem sofrendo sucessivos cortes em sua nota pelas três principais agências de
classificação de risco no mundo. Após o rebaixamento feito em 30 de setembro de 2015, a
Standard & Poor’s reduziu novamente a nota de risco de crédito do Brasil de “BB+” para “BB” e,
mais recentemente, em 11 de janeiro de 2018, rebaixou a nota de risco de crédito soberano do
Brasil de “BB” para “BB-“ com perspectiva estável.
Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou a nota de risco de crédito do Brasil para um grau
abaixo do grau de investimento, para “Ba2”, com uma perspectiva negativa, alterada em abril de
2018 para uma perspectiva estável. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de
crédito soberano do Brasil para “BB-”, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma
perspectiva estável. Em 14 de novembro de 2019, a Fitch reafirmou o rating do Brasil em “BB-”,
com uma perspectiva estável. A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil
para BB - com perspectiva negativa em maio de 2020.
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A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de
investimento pelas três principais agências de rating acima mencionadas. Diante dos
rebaixamentos, ocasionados dentre outros fatores (i) pelo atraso na aprovação de medidas
fiscais capazes de reequilibrarem as contas públicas, (ii) questões relacionadas à corrupção e
(iii) incertezas políticas, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados de dívida
e de ações brasileiro foram afetados de maneira negativa. Um prolongamento na atual recessão
brasileira poderia levar a novos rebaixamentos de ratings. Na data deste Formulário de
Referência, o rating de crédito brasileiro era classificado como BB-estável, Ba2 estável e BBnegativo, pela Standard & Poor´s, Moody´s e Fitch, respectivamente. Consequentemente, os
preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados negativamente.
A continuação ou o agravamento da atual recessão brasileira e a contínua incerteza política,
entre outros fatores, podem levar a novos rebaixamentos. Qualquer nova degradação das
classificações de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a percepção de risco dos
investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço das ações de nossa emissão.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, os
nossos resultados.
A moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com relação ao dólar e outras moedas fortes ao
longo das últimas quatro décadas. A desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo
o crescimento da economia brasileira, resultando em efeitos adversos e materiais sobre a nossa
condição financeira, por conta da retração no consumo e do aumento dos custos. A
desvalorização do real também restringe o acesso aos mercados financeiros internacionais e
determina as intervenções do governo, inclusive por meio de políticas recessivas. Por outro lado,
a valorização do real pode levar à deterioração das contas correntes do país e da balança de
pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado
pela exportação. O nosso negócio, a situação financeira, os nossos resultados operacionais e as
nossas perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais políticas
cambiais.
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O setor imobiliário é afetado pela conjuntura econômica do país e do próprio setor. A demanda
por novas unidades residenciais é influenciada por diversos fatores, incluindo o crescimento do
nível de emprego, taxas de juros de longo e curto prazos, programas de financiamento
hipotecário, confiança do consumidor, políticas governamentais, fatores demográficos e, em
menor extensão, mudanças em impostos prediais, custos de energia e regulamentação de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”). O lançamento de novas unidades, por outro lado, é
influenciado pelo estoque de unidades existentes, restrições na legislação de zoneamento,
políticas governamentais, custo e disponibilidade de terrenos, custos diversos de construção e
vendas, disponibilidade de financiamento, dentre outros fatores.
Existem incertezas econômicas e políticas consideráveis que podem prejudicar o comportamento
de compra dos clientes, os custos de construção, a disponibilidade de mão-de-obra e matéria
prima e demais fatores que afetam o setor imobiliário de modo geral. Taxas de juros mais altas
ou a falta de disponibilidade de financiamento podem afetar a capacidade dos compradores de
imóveis em obter financiamentos e, dessa forma, podem reduzir a demanda por residenciais,
além de tornarem menos atrativas as condições de investimento em salas comerciais. A inflação
também teve e poderá continuar a ter efeito sobre nossa situação financeira e em nossos
resultados operacionais. Todas as nossas despesas operacionais são denominadas em moeda
corrente nacional, e os fornecedores e prestadores de serviços relacionados a tais despesas, de
modo geral, tentam reajustar seus preços para refletir a inflação brasileira.
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos de mercado, tais como (i) risco do fluxo
de caixa (incluindo taxa de juros dos financiamentos de crédito imobiliário, riscos de taxa de juros
de fluxo de caixa e de preço de determinados ativos avaliados ao valor justo), (ii) risco de crédito
e de (iii) risco de liquidez.
Estamos expostos aos seguintes riscos de mercado:
Risco de Crédito
Nosso risco de crédito surge preponderantemente de empréstimos e financiamentos,
relacionados a dívida corporativa e para construção das obras, com exposição ao CDI.
30/06/2020
Variação positiva
Empréstimos pré fixados

Risco
2.092

Empréstimos,
financiamentos pós fixados
Despesa financeira

Cenário I -

Cenário II - Deterioração

Cenário III - Deterioração

Provável

de 25%

de 50%

-

-

-

Poupança a
10.213

0,13%

Poupança a 0,10%

Poupança a 0,07%

-

(99)

(74)

(50)

6.001

CDI a 0,21%

CDI a 0,16%

CDI a 0,11%

-

(106)

(80)

(53)

33.607

CDI a 0,21%

CDI a 0,16%

CDI a 0,11%

-

27

20

14

Empréstimos,
financiamentos pós fixados
Despesa financeira
Aplicações financeiras em
CDI
Receita financeira
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30/06/2020
Variação negativa

Risco

Empréstimos pré fixados

Cenário II - Deterioração

Cenário III - Deterioração

Provável

de 25%

de 50%

2.092

Empréstimos,
financiamentos pós fixados

Cenário I -

-

-

-

Poupança a
10.213

0,13%

Poupança a 0,16%

Poupança a 0,20%

-

(99)

(124)

(149)

6.001

CDI a 0,21%

CDI a 0,26%

CDI a 0,32%

-

(106)

(133)

(159)

33.607

CDI a 0,21%

CDI a 0,26%

CDI a 0,32%

27

34

41

Despesa financeira
Empréstimos,
financiamentos pós fixados
Despesa financeira
Aplicações financeiras em
CDI
Receita financeira

2019
Variação positiva

Risco

Empréstimos pré fixados

3.098

Empréstimos, financiamentos pós
fixados

Cenário II -

Cenário III -

Provável

Deterioração de 25%

Deterioração de 50%

-

-

a 0,13%

Poupança a 0,10%

Poupança a 0,07%

(122)

(91)

(61)

0,21%

CDI a 0,16%

CDI a 0,11%

(46)

(34)

(23)

0,21%

CDI a 0,16%

CDI a 0,11%

204

153

102

Poupança

7.350

Despesa financeira
Empréstimos, financiamentos pós
fixados

Cenário I -

CDI a
6.001

Despesa financeira

CDI a
Aplicações financeiras em CDI

4.242

Receita financeira

2019
Variação negativa

Risco

Empréstimos pré fixados

3.098

Empréstimos, financiamentos pós
fixados

Cenário II -

Cenário III -

Provável

Deterioração de 25%

Deterioração de 50%

-

-

a 0,13%

Poupança a 0,16%

Poupança a 0,20%

(122)

(152)

(183)

0,21%

CDI a 0,26%

CDI a 0,32%

(46)

(57)

(69)

0,21%

CDI a 0,26%

CDI a 0,32%

204

255

306

Poupança

7.350

Despesa financeira
Empréstimos, financiamentos pós
fixados

Cenário I -

CDI a
6.001

Despesa financeira

CDI a
Aplicações financeiras em CDI
Receita financeira

4.242
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Risco de Liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade de não dispormos de recursos suficientes para
cumprir com nossos compromissos em função dos diferentes prazos de realização/liquidação de
nossos direitos e obrigações. Isso inclui a possibilidade de não sermos capazes de contratar
novas dívidas para fazer frente às amortizações programadas.
Em 30 de junho de 2020 possuíamos no passivo circulante (ou seja, obrigações exigíveis no curto
prazo) o valor contábil de R$ 60 milhões. Em 31 de dezembro de 2019 correspondia a R$36,1
milhões.
Risco de mercado
O risco de mercado é o risco de que ocorra a flutuação do valor justo dos fluxos de caixa futuros
de um instrumento financeiro em razão das variações nos preços de mercado. Os riscos de
mercado estão sujeitos a duas categorias de riscos: (i) risco de taxas de juros; e (ii) risco cambial.
Risco de taxa de juros
Estamos expostos ao risco de mudanças nas taxas de juros, sendo que tal modificação pode
impactar o retorno sobre nossos ativos de curto prazo. Esse risco é oriundo da possibilidade de
incorrermos em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.
Risco cambial
O risco cambial é o risco de que o valor de mercado de futuros fluxos de caixa de um instrumento
financeiro flutue devido a mudanças nas taxas de câmbio. Nossa exposição ao risco de
mudanças nas taxas de câmbio se dá, uma vez que este faz pressão na renda das famílias
prejudicando o setor imobiliários. Não estamos diretamente expostos aos riscos cambiais por
não possuímos transações em moeda estrangeira.
Além disso, cabe destacar demais riscos inerentes ao nosso negócio:
x A conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor
imobiliário como um todo, através da desaceleração da economia, aumento dos juros,
flutuação da moeda e instabilidade política, além de outros fatores;
x Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou condições de
mercado, de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas taxas de
inflação, conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável
financeira ou economicamente;
x O grau de interesse dos compradores em novo projeto lançado ou o preço de venda
por unidade necessário para vender todas as unidades pode ficar abaixo do
esperado, fazendo com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;
x Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande
companhia do setor imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que
poderia causar uma redução da confiança dos clientes em outras companhias que
atuam no setor;
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x Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso de oferta,
escassez de terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de
aquisição de terrenos;
x Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança,
conveniência e atratividade das propriedades da Companhia, bem como à sua
localização;
x As margens de lucro da Companhia podem ser afetadas em virtude de aumento dos
custos operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tributos imobiliários
e tarifas públicas;
x As oportunidades de incorporação podem diminuir;
x A construção e a venda de unidades dos empreendimentos podem não ser
concluídas dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção
ou a rescisão dos contratos de venda;
x Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades adquiridas a prazo.
A Companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo por objetivo os
valores devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, não
podendo assegurar que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma
vez retomado o imóvel, a sua venda em condições satisfatórias;
x Eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a
aplicação dos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode
reduzir a oferta de financiamentos aos clientes;
x A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da
incorporação do empreendimento ao qual se destina, e a incapacidade de preservar
as margens anteriormente projetadas para as respectivas incorporações.
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Nós e nossas controladas figuramos como partes em procedimentos administrativos e processos
judiciais de natureza cível, trabalhista, tributária e administrativa, decorrentes do curso normal de nossas
atividades.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas constituíram provisão no montante de R$2,1
milhões para contingências cuja chance de perda é classificada por nossos assessores legais como
“provável”, conforme discriminado abaixo. O cálculo dos valores a serem provisionados reflete a melhor
expectativa de perda das ações judiciais, apurada pelos advogados responsáveis pela
condução/gerenciamento dos processos.
Os processos descritos neste item foram selecionados considerando sua capacidade de representar
impacto significativo ao nosso patrimônio, à nossa capacidade financeira ou aos nossos negócios. Desta
forma, foram descritos os processos em que nós e nossas subsidiárias constamos no polo passivo em
valor superior a R$2 milhões de reais, o que equivale a aproximadamente 2% do nosso patrimônio líquido
em 30 de junho de 2020. Foram considerados, ainda, na seleção de processos relevantes,
independentemente do valor envolvido, processos judiciais ou administrativos que possam representar
um impacto significativo em nossa imagem ou, ainda que, possam, de alguma forma, influenciar a
decisão do investidor em investir em valores mobiliários de nossa emissão.
Destacamos abaixo as principais contingências que nós e nossas controladas e nossas controladas em
conjunto somos partes e são consideradas relevantes:
Contingências Cíveis

Processo nº 0303708-77.2017.8.24.0023
a. Juízo

6ª Vara Cível do Foro da Comarca da Capital – Florianópolis/SC

b. Instância

Superior Tribunal de Justiça

c. Data de instauração

12.4.2017

d. Partes no processo

Polo Ativo: André Esquiavan
Polo Passivo: Jay Participações Imobiliárias Ltda

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ R$3.981.519,10 valor total histórico atualizado até 30 de junho
de 2020 cuja provisão em valor atualizado é de R$ 1.258.520,00

f. Principais fatos

Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda
cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
e materiais. De acordo com o Autor, este teria adquirido um imóvel
da Companhia, no entanto, a partir de 2016 o imóvel teria
apresentado diversos vícios ocultos, razão pela qual requereu a
rescisão contratual e pagamento de indenizações. A ação foi julgada
parcialmente procedente para (i) conceder a tutela antecipada para
que a Companhia arque com os custos referentes ao pagamento de
aluguel mensal de imóvel com as mesmas características, no
mesmo bairro, até a devolução integral dos valores devidos; (ii)
declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as
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Processo nº 0303708-77.2017.8.24.0023
partes referente ao imóvel localizado no pavimento do Residencial
Jay Jurerê; (c) condenar a Companhia a devolução dos valores
pagos, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada
pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iv) condenar a Companhia a restituição de valores investidos pelo
autor no imóvel no valor de R$ 160.178,00; e (v) condenar a
Companhia ao pagamento de custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação. A Companhia opôs embargos de
declaração e, posteriormente, recurso de apelação. O Tribunal de
Justiça retirou a condenação da Companhia ao pagamento do
aluguel mensal em imóvel de mesmas características até a
devolução dos valores, bem como readequou o ônus de
sucumbência para que o Autor pague 30% das custas processuais
e fixou os honorários sucumbenciais do patrono da Companhia em
15% do proveito econômico obtido. Foi iniciado o cumprimento
provisório de sentença (processo nº 0302989-27.2019.8.24.0023).
Paralelamente, foi interposto recurso especial, cujo provimento foi
negado e, com isso, agravo em recurso especial, que se encontra
pendente de julgamento.
g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, haverá apenas impacto financeiro no valor
atualizado de R$3.981.519,10.

Processo nº 001/1/17/0030046-7
a. Juízo

15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS

b. Instância

2ª Instância

c. Data de instauração

21/3/2017

d. Partes no processo

Polo Ativo: Getúlio Daniel Orlandini
Polo Passivo: Super Quadra J. Europa Incorporação Imobiliária Ltda
e CFL – Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 3.396.900,50 valor total histórico atualizado até 30 de junho de
2020 cuja provisão em valor atualizado é de R$ 128.567,00.

f. Principais fatos

Trata-se de ação ordinária em que o Autor alega ter firmado
promessa de compra e venda de apartamento e boxes de
estacionamento, ao preço total de R$ 2.338.000,00, com previsão
de conclusão de obras em 30.3.2016. Ocorre que teria ocorrido
atraso na entregado do imóvel e desconformidade na construção.
Diante disso, o Autor requereu a resolução do contrato por
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Processo nº 001/1/17/0030046-7
inadimplemento e inexigibilidade de parcelas vincendas, além de
condenação a restituição dos valores já pagos. Foi proferida
sentença julgando a ação procedente para (i) rescindir o contrato
entre as partes. (ii) condenar a Companhia a devolver a integralidade
dos valores pagos a título de preço de imóvel base no contrato,
corrigido monetariamente pelo IGPM desde a data do desembolso e
acrescidos de juros de mora desde a citação. (iii) condenar a
Companhia ao pagamento de custas processuais e honorários
periciais, além de honorários de sucumbência e multa de 5% do valor
da causa devidamente atualizado pelo IGPM. Foi interposto recurso
de apelação que se encontra pendente de julgamento.
g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, haverá apenas impacto financeiro no valor
atualizado de R$3.396.900,50.

4.3.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item
4.3.
Em 30 de junho de 2020, o valor total provisionado para os processos descritos no item 4.3 deste
Formulário de Referência era de aproximadamente R$ 1.387.087.
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores


1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmR VLJLORVRV HP TXH D QyV RX QRVVDV FRQWURODGDV VHMDPRV SDUWHV H FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV
VHMDP QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV RX H[FRQWURODGRUHV RX
QRVVRVLQYHVWLGRUHVRXGHQRVVDVFRQWURODGDV

±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQR
LWHP
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmR
KDYLD SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV QRV TXDLV QyV RX QRVVDV
FRQWURODGDV IRVVHPRV SDUWH WHQGR FRPR SDUWHV FRQWUiULDV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDRXGHQRVVRV
FRQWURODGDV
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1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGR
GHMXVWLoDHPTXHDQyVRXQRVVDVFRQWURODGDVILJXUHPRVFRPRSDUWH
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1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQyVHQRVVDVFRQWURODGDVQmRILJXUDPRVFRPRSDUWHVHPSURFHVVRV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV EDVHDGRV HP IDWRV H FDXVDV
MXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR


±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQR
LWHP
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR QyV H QRVVDV FRQWURODGDV QmR
ILJXUDPRV FRPR SDUWHV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX
FRQH[RV EDVHDGRV HP IDWRV H FDXVDV MXUtGLFDV VHPHOKDQWHV QmR VLJLORVRV H UHOHYDQWHV HP
FRQMXQWR
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A Companhia firmou Termo de Ajuste de Conduta (“TAC”) e Proposta de Acordo Judicial
com o Ministério Público do Trabalho (“MPT”), nos quais foram determinados objetos
com obrigações de fazer e não fazer, bem como penalidades em caso de
descumprimento pela Companhia, conforme descrito abaixo:
Termo de Ajustamento de Conduta nº 437/2015
Firmado em 5.11.2015
Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Companhia e o
Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª
Região/RS. Por meio do TAC, a Companhia se comprometeu a cumprir diversas
obrigações, especialmente em relação (i) ao procedimento operacional para as
atividades de trabalho em altura; (ii) ao fornecimento de EPIs; (iii) à criação de
instalações sanitárias independentes para homens e mulheres e de vestiários com
armários individuais; (v) à utilização de dispositivos para garantir a segurança dos
trabalhadores; e (vi) ao fornecimento de água potável aos trabalhadores. O
descumprimento, ainda que parcial, de quaisquer obrigações acarretará o pagamento
de multa de R$ 30.000,00 por item descumprido e a cada constatação. A multa pactuada
não é substitutiva das obrigações assumidas, que remanescem mesmo após o seu
pagamento, possuindo natureza cominatória. O TAC possui abrangência nacional e
vigência por prazo indeterminado. As obrigações estipuladas deverão ser observadas
em relação aos empregados próprios da Companhia e trabalhadores terceirizados que
prestem serviço nas obras de construção civil.
Proposta de Acordo Judicial – Processo nº 00009436.2010.5.04.0007 – Porto
Alegre/RS
Firmado em 5.10.2017
Trata-se de Acordo Judicial firmado entre a Companhia e o Ministério Público do
Trabalho, através da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. Por meio do
Acordo Judicial, a Companhia se comprometeu a cumprir as seguintes obrigações: (i)
dotar a torre do elevador de materiais de dispositivo de segurança; (ii) instalar proteção
coletiva nos locais onde houver risco de queda de trabalhadores e de projeção de
materiais na periferia da edificação; (iii) com relação aos andaimes, dotar de travas os
rodícios, dotar o andaime de sistema de guarda-corpo e rodapé em todo o perímetro
exceto o lado da face de trabalho e utilizar andaime cujo piso de trabalho tenha forração
completa e antiderrapante; (iv) dotar as aberturas no piso de fechamento provisório
resistente; (v) utilizar calhas fechadas de material resistente ou calhas com inclinação
de 45 graus; (vi) proibir a circulação de pessoas ou a permanência de pessoas sob área
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de movimentação de carga, bem como isolar e sinalizar a área de movimentação de
carga; (vii) incluir no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção o programa educativo na temática de prevenção de acidentes e doentes
de trabalho e sua carga horária, bem como incluir a especificação das proteções
coletivas e individuais a serem utilizadas; e (viii) não permitir que seja realizado trabalho
em altura sem utilização de cinto de segurança tipo paraquedista em atividades
executadas a mais de 2 metros de altura do piso e nas quais haja risco de queda de
trabalhador. O descumprimento de quaisquer das obrigações mencionadas acarretará
o pagamento de multa de R$ 30.000,00 por item descumprido e a cada constatação. A
multa que eventualmente venha a ser aplicada deverá ser atualizada pelos índices
utilizados pela Justiça do Trabalho, a partir da constatação do descumprimento. O
Acordo Judicial possui vigência por prazo indeterminado.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRVVDVHGHp%UDVLOHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVHQFRQWUDP
VHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

Com o objetivo de estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados no
processo de gerenciamento de riscos inerentes às nossas atividades, adotamos uma Política de
Gerenciamento de Riscos, a qual foi formalmente aprovada em Reunião do Conselho de
Administração, realizada em 7 de agosto de 2020 (“Política de Gerenciamento de Riscos”).
Além disso, adotamos também políticas formais complementares destinadas ao gerenciamento
de nossos riscos, tais como Código de Conduta, Política de Transações com Partes
Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses e o Regimento Interno do Comitê de
Auditoria.
As nossas políticas e os regimentos internos de nossos órgãos e departamentos podem ser
consultados em nosso website de relações com investidores: https://www.cfl.com.br/ri.

(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo de nossa Política de Gerenciamento de Riscos é estabelecer princípios, diretrizes e
responsabilidades a serem observados no processo de gerenciamento de riscos inerentes às
atividades de negócio da Companhia, de forma a identificar e monitorar os riscos relacionados à
Companhia ou seu setor de atuação.

(i)

Riscos para os quais se busca proteção

Estamos comprometidos com a dinâmica de gerenciamento de todos os riscos descritos nas
Seções 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência, de forma a preservar e desenvolver nossos
valores, ativos, reputação, competitividade e perenidade dos negócios.

Entre os principais riscos para os quais buscamos proteção, encontram-se os seguintes:
•
Estratégico: são os riscos associados com as nossas decisões estratégicas para
atingir os nossos objetivos de negócios, e/ou decorrentes da falta de capacidade ou
habilidade;
•
Operacional: riscos relacionados à nossa operação (processos, pessoas e
tecnologia), que afetam a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de recursos,
que tornem impróprio o exercício das nossas atividades. Podem se manifestar de diversas
maneiras, como por exemplo, construção dos empreendimentos (tanto prazo quanto custo
previsto), atos fraudulentos, interrupção do negócio, conduta incorreta de empregados,
incapacidade produzir e/ou distribuir seus produtos nas condições e prazos estabelecidos,
resultando em perdas financeiras, comerciais, multas fiscalizatórias e/ou impactos
jurídicos e reputacionais;
Financeiro: está associado à exposição das nossas operações
•
financeiras/contábeis e confiabilidade do balanço patrimonial. Pode se materializar em
decorrência da não efetividade na administração dos fluxos de caixa visando a
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maximização e a geração de caixa operacional, retornos das transações financeiras,
captação/aplicação de recursos financeiros, possibilidade de emissão de relatórios
financeiros, gerenciais e fiscais incompletos, não-exatos ou intempestivos, nos expondo à
multas e penalidades;
•
Regulatório e/ou de Compliance: riscos relacionados ao descumprimento de
normas e legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação, leis gerais,
nacionais e internacionais (ambiental, trabalhista, cível e tributário/ fiscal), acordos,
regulamentos, código de conduta e/ou demais políticas;
•
Socioambiental: risco de perdas em consequência de efeitos negativos no meioambiente e na sociedade decorrentes de impacto ambiental, impactos em povos e
comunidades nativas e proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da
biodiversidade. Pode também se materializar através de atraso na aprovação e/ou
conclusão dos nossos projetos por conta questionamentos sobre possíveis impactos
socioambientais;
•
Risco de Imagem: possibilidade de ocorrência de evento, geralmente ocasionado
por outros riscos, que possa causar danos à nossa reputação, credibilidade ou marca,
inclusive em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não;
•
Despesas Extraordinárias: está associado ao fato de sermos proprietários dos
terrenos e/ou imóveis de alto padrão e a eventualidade de estarmos sujeitos ao pagamento
de despesas extraordinárias em razão, por exemplo, da falta de manutenção e
conservação dos terrenos e/ou imóveis de alto padrão;
•
Dependência de Serviços Públicos: riscos associados ao fato de a operação
regular dos empreendimentos imobiliários de alto padrão dependerem de serviços
públicos, tais como o abastecimento de água e de energia elétrica;
•
Riscos de Concorrência: o setor de construção civil no Brasil é altamente
competitivo, o que pode ocasionar uma redução do volume de nossas operações.
Ademais, a construção de novos empreendimentos imobiliários de alto padrão, localizados
próximos a nós poderá requerer investimentos não programados e/ou dificultar a nossa
capacidade em atender os clientes com exclusividade.

(ii)

Instrumentos utilizados para proteção

Avaliação:
A avaliação de riscos é realizada de acordo com a:
•
identificação dos fatores (causas) de riscos e implicações nos objetivos (metas e
resultados) projetados;
•
análise dos principais riscos suscetíveis de afetar os seus objetivos, por meio da
determinação do grau de impacto e probabilidade de ocorrência dos riscos;
•
priorização e definição do limite (ou apetite) de cada risco que nós e nossos
acionistas estão dispostos a correr na busca pelo retorno e geração de valor, classificando
os riscos como de acordo com a seguinte classificação:
(a)

Risco inaceitável: Riscos são inaceitáveis e demandam ação gerencial prioritária
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para eliminar a componente de risco ou reduzir sua severidade e/ou frequência;
(b)
Risco inesperado: Riscos inesperados, com alto impacto e baixa frequência.
Riscos devem ser quantificados e monitorados regularmente para direcionar
continuamente as estratégias de mitigação e/ou planos de contingência. O objetivo é estar
preparado caso o evento venha a acontecer;
(c)
Risco provável: Riscos de menor criticidade devido ao menor nível de impacto
no valor do negócio – Foco deve ser o de definir níveis aceitáveis de perda por eventos e
limites de competência que evitem que o nível de impacto suba ao longo do tempo.
Tratamento sujeito à viabilidade de contratação de seguros como resposta a estes riscos;
e
(d)
Risco aceitável: Riscos de baixo impacto e frequência, não havendo
necessidade de monitoramento contínuo.
Tratamento:
Após a avaliação e devida classificação, os riscos são tratados por meio de iniciativas definidas
e implantadas pela Diretoria, com auxílio da área de Gerenciamento de risco da Companhia, de
forma a adequar a exposição da Companhia aos limites do risco aprovado.
As ferramentas utilizadas no processo de tratamento dos riscos objetivam sua (a) eliminação; (b)
mitigação; ou (c) transferência à terceiros.
Comunicação e Consulta
A comunicação e a consulta entre os colaboradores da Companhia, sobre riscos e seu
gerenciamento, ocorre de forma contínua, visando o compartilhamento de informações e
melhorias nos processos de gerenciamento.
O processo de gerenciamento de riscos é observado em todos os processos de tomada de
decisão da Companhia, incluindo o planejamento estratégico, as decisões de investimento e a
gestão de projetos, desde o momento em que são criados e ao longo de todo o seu
desenvolvimento.
Monitoramento
A partir da identificação dos riscos, esses são monitorados de forma contínua, de acordo com a
divisão de responsabilidades descrita abaixo.

(iii)

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Nosso gerenciamento de riscos é realizado por uma estrutura formada por diferentes órgãos,
com as seguintes competências:

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é responsável por:
•
aprovar as políticas, diretrizes, matriz/modelagem de risco, limites de exposição e
impactos conforme apresentado pela Diretoria;
•

fornecer à Diretoria, quando necessário, sua percepção do grau de exposição a
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riscos que a Companhia está exposta (visão do acionista) e influenciar na priorização dos
riscos a serem tratados;
•
avaliar, quando necessário, mudanças nos limites de exposição de riscos que
tenham sido aprovados pela Diretoria; e
•
avaliar a adequação da estrutura operacional e de controles internos para o
gerenciamento de riscos.
Diretoria
A Diretoria é responsável por:
•
desenhar as diretrizes, matriz/modelagem de risco, determinando os limites de
exposição, impactos, e a tolerância de exposição aos riscos;
•
definir a estrutura para o sistema de gerenciamento de riscos dentro da
Companhia;
•
definir, em conjunto com a área de Gerenciamento de risco, os planos de ação
para mitigação dos riscos;
•
supervisionar o processo de avaliação de riscos e monitorar a evolução da
exposição aos riscos e os sistemas de gerenciamento de risco; e
•

disseminar a cultura da gestão de risco em toda Companhia.

Gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos
Os gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos de gerenciamento de
riscos, com reporte para a Diretoria, são responsáveis por:
•
identificar e gerenciar os riscos das respectivas áreas de negócio e processos de
acordo com os limites de riscos;
•
comunicar, tempestivamente, à área de gerenciamento de riscos da Companhia,
os eventos de risco apresentarem tendência de ocorrência e/ou eventual extrapolação dos
limites de risco; e
•
implementar e acompanhar os planos de ação para mitigação de riscos e
acompanhar as ações corretivas nas respectivas áreas e processos.

Área de Gerenciamento de Riscos da Companhia
A Área de Gerenciamento de Riscos da Companhia é responsável por:
•

administrar o sistema de gerenciamento de risco;

•
fornecer apoio metodológico aos departamentos operacionais e funcionais da
Companhia por meio de ferramentas e serviços sob demanda;
•

fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para a modelagem de riscos;

•
apresentar percepção quanto à exposição ao risco (magnitude de impacto e
probabilidade de ocorrência), se possível, pautada também em indicadores de mercado;
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•
propor limites para exposição aos riscos e sugerir, avaliar, implantar e monitorar
as ações com o objetivo de reduzir a exposição ao risco;
•
supervisionar o processo de avaliação de riscos em conjunto com a Diretoria e
assegurar o monitoramento constante de riscos de fontes externas, com visão prospectiva
sobre os riscos emergentes;
acompanhar a Diretoria na implantação da Política de Gerenciamento de Riscos
•
por meio da disseminação de ferramentas e boas práticas;
•
avaliar os riscos associados a certos projetos estratégicos, parcerias ou
transações de fusões e aquisições;
•

cumprir os limites de riscos aprovados pelo Conselho de Administração;

•
comunicar, tempestivamente, os eventos de risco que apresentarem tendência de
ocorrência e/ou eventual extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas
apropriadas; e
assegurar as informações disponibilizadas à Diretoria sobre riscos ou incidentes,
•
bem como coordenar o sistema de gerenciamento dos riscos em momentos de crises em
caso de grandes acontecimentos.

Área de Auditoria Interna
A Área de Auditoria Interna da Companhia é responsável por:
•
aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos da
Companhia, sugerindo alterações ao Conselho de Administração e à Diretoria, quando
necessário;
fornecer, quando solicitado, informações precisas, íntegras e suficientes para a
•
modelagem;
•
apresentar, quando solicitado, sua percepção quanto à exposição ao risco
(magnitude de impacto e probabilidade de ocorrência), se possível, pautada também em
indicadores de mercado; e
•

propor limites para exposição aos riscos à Diretoria.

Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria é responsável por:
•
acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da estrutura de controles internos
da Companhia; e
•

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia.

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para
(c)
verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos
Nossa administração e diversos órgãos monitoram e avaliam, por meios que consideramos
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adequados, se as operações que efetuamos estão de acordo com as políticas por nós adotadas
e se representam exposição a riscos que comprometam o atendimento dos nossos objetivos.
Em vista de nosso porte, riscos correspondentes e volume de nossas interações com entes
públicos e agentes do governo, entendemos que nossa estrutura operacional atual para
verificação da efetividade de nossas atividades de gerenciamento de riscos é adequada.
Conforme informado na Seção 12.1, possuímos Comitê de Auditoria estatutário.
Por fim, entendemos que a estrutura operacional e de controle internos é adequada para verificar
a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos e sempre que necessário revisamos
nossos códigos e políticas internas para adequá-los e atualizá-lo.
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(a)

Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

Não adotamos uma política formalizada específica para o gerenciamento de riscos de mercado,
pois entendemos que os riscos aos quais estamos atualmente expostos não requerem a
utilização de instrumentos complexos e a forma com que nossa administração atualmente
gerencia esses riscos parece adequada ao nosso porte e complexidade de nossas atividades.
Não obstante, nossa área de gerenciamento de riscos gerencia constantemente tais riscos e
passamos a adotar uma Política de Gerenciamento de Riscos formalizada, conforme descrita na
Seção 5.1 deste Formulário de Referência e que pode ser acessada no website ali indicado, que
também é aplicável aos riscos de mercado.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

(i)

riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais buscamos proteção, incluindo riscos de mercado, estão relacionados a
todo e qualquer evento decorrente de incertezas ao qual estamos expostos e que possa impactar
negativamente o alcance de nossos objetivos e de geração de valor.
Entre os principais riscos de mercado para os quais buscamos proteção, podemos indicar:
•

Risco de Crédito: risco de crédito surge preponderantemente das contas a

receber. Risco relacionado à possibilidade de computarmos prejuízos derivado do não
cumprimento ou dificuldades em cobrar algum cliente ou uma contraparte em um
instrumento financeiro, de suas obrigações contratuais.
•

Risco de liquidez: o risco de liquidez trata da necessidade contínua de caixa para

atender as necessidades operacionais.
•

Risco de taxas de juros: o risco de taxas de juros é oriundo em relação à

possibilidade da Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros
que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos
captados no mercado atrelados à taxas variáveis.
(ii)

estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, tendo em vista que não utilizamos estratégias de proteção patrimonial, sobretudo,
porque não está diretamente exposta a riscos cambiais por não possuir transações em moedas
estrangeiras.
(iii)

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, tendo em vista que não utilizamos instrumentos para proteção patrimonial.
(iv)

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Não possuímos parâmetros objetivos para o gerenciamento dos riscos aos quais estamos
expostos, pois entendemos que a baixa complexidade de tais riscos permite seu adequado
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gerenciamento sem uma formalização de critérios objetivos específicos.
Não obstante, buscamos mitigar os riscos de mercado aos quais estamos expostos por meio das
seguintes práticas:
•

Risco de taxas de juros: de forma a nos protegermos do risco de taxas de juros,

monitoramos continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliação
e proteção contra o risco de volatilidade dessas taxas. Deve-se pontuar a proteção por
meio do Índice Nacional da Construção Civil, que indexa o saldo devedor dos clientes
até o término da obra, resguardando a Companhia de oscilações. Monitoramos a
evolução do orçamento projetado de todos os empreendimentos lançados e em
construção, comparando-o com o orçamento realizado no início de sua contabilização e,
os custos não incorridos são atualizados pelo INCC ou re-orçados conforme
necessidade.
•

Risco de crédito: inadimplência de clientes devido à falta de capacidade

financeira para honrar suas dívidas, falhas de comunicação entre a nós e nossos
devedores, e de avenças entre a nós e nossos devedores acerca dos montantes.
•
Risco de liquidez: buscamos mitigar nossa exposição ao risco de liquidez por
meio de um monitoramento contínuo de nosso fluxo de caixa e nossos planos de
financiamento e dívida atual. A diretriz da Companhia é trabalhar com premissas de
saldos mínimos de caixa, que variam conforme o cronograma de investimentos, e de
cobertura financeira das obrigações, onde a geração de caixa projetada tem que superar
as obrigações contratadas (empréstimos, financiamento, capex, obras de expansões e
investimentos em “greenfields”), mitigando assim o risco de refinanciamento de dívidas
e obrigações.

(v)
(hedge)

instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial

Não aplicável, tendo em vista que não utilizamos instrumentos financeiros com objetivos diversos
de proteção patrimonial (hedge).

(vi)

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Nossa área de gerenciamento de riscos é responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos
nossos processos de gerenciamento de riscos, sugerindo, quando necessário, alterações ao
Conselho de Administração e à diretoria financeira, que devem definir, em conjunto com a área
de gestão de risco, os planos de ação para mitigação dos riscos, avaliando, quando necessário,
mudanças nos limites de exposição, diretrizes e políticas.
Para mais informações a respeito das responsabilidades específicas e estrutura hierárquica de
nossa estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos, veja a Seção 5.1(b)(iii)
deste Formulário de Referência.
(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação
da efetividade da política adotada
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Nossa administração monitora e avalia se as operações que efetuamos estão de acordo com as
políticas por nós adotadas e se representam exposição a riscos que comprometam o
atendimento dos nossos objetivos. Além disto, na data deste Formulário de Referência,
possuímos um Comitê de Auditoria instalado, conforme prática recomendada pelo Novo
Mercado, e sempre que necessário revisamos nossos códigos e políticas internas para adequálos e atualizá-los.
Acreditamos que conseguimos monitorar os riscos inerentes às nossas atividades de forma
eficaz e consideramos que nossa estrutura operacional e controles internos implementados são
adequados para monitorar os riscos aos quais estamos expostos, bem como ao nosso porte e
complexidade de nossas atividades.
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(a)
principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Implementamos e mantemos práticas e sistemas de controles internos que buscam fornecer aos
nossos acionistas maior segurança sobre a confiabilidade de nossas demonstrações contábeis
e demais demonstrações financeiras.
Os processos e sistemas de controles internos que adotamos baseiam-se, principalmente, em
identificar os fatores de risco e suas implicações na persecução de nossos objetivos. Para isso,
nosso processo consiste basicamente em avaliarmos periodicamente o potencial de impacto e
probabilidade de ocorrência de tais riscos, considerando ainda os limites de risco que estamos
dispostos a incorrer na busca por retorno e geração de valor. Os processos relacionados com
nossa gestão de riscos de compliance encontram-se detalhados na Seção 5.4.

(b)

estruturas organizacionais envolvidas

Atualmente, possuímos um Comitê de Auditoria estatutário que, nos termos de seu Regimento
Interno, tem como principais atribuições:
•
opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da
Companhia;
•
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
•
acompanhar as atividades da auditoria interna e da estrutura de controles internos
da Companhia;
•

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

•
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes
relacionadas; e
•
possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos
para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.

(c)
forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela
administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido
acompanhamento
Conforme informado na Seção 5.3(a) acima, o Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão de
assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, e de caráter
permanente.
O Comitê de Auditoria elabora, anualmente, relatório resumido de suas atividades, que é
divulgado pela Companhia, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos
discutidos, destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração da Companhia.
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(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor
independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do
exercício da atividade de auditoria independente
Os auditores independentes concluíram o entendimento dos processos relacionados ao nosso
sistema contábil e de controles internos em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas referente aos exercícios findo em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, com o objetivo de determinar a natureza, época e extensão da aplicação dos
procedimentos de auditoria, e não para expressar uma opinião específica sobre esses controles
internos. Como resultado dessa avaliação, foram feitas sugestões de melhoria dos nossos
controles internos, de forma a aprimorar a elaboração das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, principalmente relacionados a o processo de elaboração das demonstrações
financeiras e utilização de sistemas para controle das informações produzidas. Nesse sentido, o
relatório de recomendações e comentários à Administração do auditor independente indicou as
seguintes deficiências significativas, em 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017 relacionadas a seguir:
1. Divergência no critério de mensuração e reconhecimento das permutas físicas.
Foi identificado que a Companhia realizada a mensuração das permutas físicas com base no
valor formalizado nos instrumentos particulares, não sendo, necessariamente, o valor justo da
transação. Além disso, as permutas físicas não eram consideradas na mensuração dos
estoques, nem mesmo consideradas no cálculo do percentual de unidades vendidas e na
apropriação, impactando o resultado (receita e custo), de acordo com o percentual de evolução
da obra. De acordo com a Orientação Técnica OCPC 01 – Entidades de Incorporação Imobiliária,
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando há a permuta de terrenos,
tendo como objeto a entrega de unidades imobiliárias a serem construídas, o valor do terreno
adquirido pela entidade deve ser mensurado com base no valor de venda das unidades
permutadas (valor justo), como um componente do estoque de terrenos de imóveis a
comercializar, em contrapartida ao adiantamento de clientes no passivo, no momento da
assinatura do instrumento particular ou do contrato relacionado à referida transação. A
Companhia realinhou seus critérios e reprocessou seus custos e receitas e as inconsistências
identificadas foram ajustadas pela Administração e impactaram os saldos dos estoques de
unidades imobiliários (saldos iniciais), bem como os montantes de custo e receita reconhecidos
e resultados registrados em lucros acumulados (PL) do exercício de 2016 para as seguintes
investidas: Bela Vista Incorp. Imobiliária Ltda, Casa Rosa Particip. Imobiliárias Ltda., CG258
Incorp. Imobiliária Ltda., Soledade Lajeado Part. Imob. Ltda. e Super Quadra J. Europa Inc. Imob.
Ltda. Tal tratamento contábil está em desacordo com as normas contábeis vigentes para o
segmento de incorporação imobiliária, que determinam que as permutas físicas sejam
mensuradas pelo valor justo de forma consistente. Foi recomendado que a Companhia
implemente uma política de reconhecimento e mensuração das unidades permutadas que esteja
em consonância com as práticas contábeis aplicáveis ao segmento de incorporação imobiliária
(com o objetivo de minimizar o risco de distorções relevantes nas demonstrações financeiras).
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2. Ausência de documentação formal de transações celebradas entre cotistas
Foi identificado, durante o semestre findo em 30 de junho e 2020 e exercícios de 2019, 2018 e
2017 que a Companhia e suas controladas realizaram operações de reduções de capital social,
destinações de resultados, reconhecimento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) no patrimônio líquido e distribuições de lucros (em alguns casos de forma
desproporcional), sem que houvesse a devida deliberação formal (atas de reunião) entre os
cotistas. Transações realizadas sem a devida formalização da anuência dos cotistas, poderá
resultar em possíveis questionamentos e/ou reivindicações futuras, por parte dos
cotistas/acionistas, por eventual complemento de lucros que deveriam ter sido distribuídos,
principalmente pela ocorrência de distribuições realizadas de forma desproporcional. Assim, foi
recomendado que a Companhia mantenha todas as deliberações decorrentes de reuniões em
atas assinadas pelos membros presentes e formalizadas, conforme previsto na legislação
vigente. Adicionalmente, recomendou-se que as transações de redução de capital social e
distribuições desproporcionais de lucros ocorridas nos exercícios em análise, sejam
reclassificadas para as rubricas de “Adiantamento devolução quota capital”, refletindo os efeitos
contábeis dessa reclassificação nos balanços patrimoniais da Companhia e suas respectivas
investidas, até que sejam deliberados pelos cotistas. No que tange aos adiantamentos para
futuro aumento de capital, reconhecidos no patrimônio líquido, foi recomendado que sejam
reclassificados para o passivo não circulante.
3. Ausência de controles e monitoramento tempestivo das cláusulas restritivas.
Foi identificado que a Companhia e suas investidas não mantém monitoramento acurado e
tempestivo sobre obrigações contratuais estabelecidas nos contratos de empréstimos e
financiamentos. Em 30 de junho de 2020, a Companhia descumpriu determinadas cláusulas
restritivas (“covenants”) definidas nos contratos junto a instituições financeiras, que poderiam
exigir o vencimento antecipado dos passivos vinculados à tais contratos, em decorrência das
movimentações de reorganização societárias realizadas naquela data. Em agosto de 2020, a
Administração obteve “waiver” junto às instituições financeiras, que declaram não haver
vencimento antecipado das obrigações. Para atendimento ao requerido pelas normas contábeis,
a Companhia reclassificou o montante de R$ 4.751 mil, referente aos empréstimos, do passivo
não circulante para o passivo circulante. Tal deficiência de não cumprimento de cláusulas
restritivas incidentes sobre as operações de empréstimos, pode resultar na exigência do
vencimento antecipado, não só do contrato que foi descumprido, como também dos demais
contratos vigentes (“cross default”), podendo impactar de forma relevante nas necessidades de
caixa de curto prazo Companhia. Foi recomendado que a Companhia implemente controles de
monitoramento sobre as cláusulas restritivas dos contratos de empréstimos e financiamentos.
Adicionalmente, em relação ao contrato em que foi identificado o descumprimento de cláusulas
restritivas, os saldos em aberto em 30 de junho de 2020 foram reclassificados para o passivo
circulante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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4. Ausência de controle sobre transações com partes relacionadas.
Foi identificado que a Companhia e suas investidas não possuem controles de monitoramento
acurados e tempestivos sobre suas transações com partes relacionadas. Nos anos de 2019,
2018 e 2017, foram realizadas operações de mútuos passivos com suas partes relacionadas,
para as quais não foram formalizados contratos de forma tempestiva. Tais transações de mútuos
passivos analisadas nas investidas, que possuem contrato formalizado, não estão sujeitas aos
encargos financeiros. Transações realizadas em desacordo com os interesses da Companhia e
seus cotistas/acionistas minoritários, bem como o risco de não capturar todas as transações
realizadas com partes relacionadas para divulgação nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas. Desta forma, recomendou-se que a Companhia implemente uma política de
gestão e controles de monitoramento das transações com suas partes relacionadas.
Adicionalmente, foi recomendado que as operações de mútuos, sejam ativos ou passivos,
estejam suportados por contratos formalizados. Por fim, os auditores sugeriram que futuras
operações com partes relacionadas sejam previamente analisadas pela Administração e, quando
requerido, que sejam submetidas à apreciação dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal de
acordo com a determinação do Estatuto da Companhia.
5. Falta de controles sobre os processos de preparação das demonstrações
financeiras
Foi verificado que a Companhia não possui um processo formal de elaboração das
demonstrações financeiras, com controles que capturem dados e informações sobre o processo
de fechamento e preparação relacionados ao tipo de relatório financeiro aplicável ao segmento
em que está inserida. As demonstrações financeiras consolidadas eram preparadas em planilhas
manuais (Excel) o que aumenta o risco na preparação das demonstrações financeiras e aumenta
substancialmente o tempo de preparação e revisão dessas demonstrações financeiras. Não
foram identificadas evidências de revisão e aprovação prévia das informações produzidas no
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Tal deficiência pode acarretar em
informações contábeis incorretas e imprecisas, em desacordo com as exigências legais e
normativas. Assim, foi recomendado que a Companhia implemente procedimentos de revisão e
defina alçadas de aprovação das bases de preparação das informações financeiras, bem como
submeta de forma tempestiva aos revisores.
6. Ausência de controle e monitoramento para a implementação de políticas
contábeis significativas.
Foi identificado que a Companhia e suas investidas não possuem controles de monitoramento
implementação de políticas contábeis. Várias políticas e normas contábeis vigentes e aplicáveis
à Companhia não foram tempestivamente aplicadas, como exemplo a valorização dos terrenos
permutados e das propriedades para investimento. Tal deficiência gera risco de distorções e falta
de harmonização nas demonstrações financeiras da Companhia de acordo com as práticas
contábeis vigentes. Foi recomendado que a Companhia implemente uma política de gestão e
controles de monitoramento para implementação de políticas contábeis significativas, visando o
tempestivo estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e
evidenciação de fenômenos contábeis, visando proporcionar maior transparência aos usuários.
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(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas

Em relação a cada deficiência mencionada na alínea (d) acima, os nossos Diretores
apresentam as seguintes considerações:
1. Divergência no critério de mensuração e reconhecimento das permutas físicas.
As permutas de terrenos haviam sido mensuradas ao seu valor de custo. Em consonância e após
o apontamento da auditoria, as permutas foram reprocessadas, ajustadas ao valor justo e
reconhecidas na proporcionalidade (%) das unidades vendidas, em atendimento ao respectivo
normativo. Estamos desenvolvendo procedimentos internos para garantir que esse critério seja
adotado de forma permanente e consistente nos atuais e futuros empreendimentos em
conformidade com a práticas contábeis aplicáveis ao segmento de incorporação imobiliária.

2. Ausência de documentação formal de transações celebradas entre cotistas
Os adiantamentos para futuro aumento de capital foram reclassificados para o passivo não
circulante. Estamos elaborando ações e procedimentos para corrigir, implantar e acompanhar a
formalização de todas as transações celebradas com partes relacionadas. Essas ações incluem
a implantação das políticas internas de governança aprovadas pelo Conselho de Administração,
conforme descritas no item 16 deste Formulário de Referência

3. Ausência de controles e monitoramento tempestivo das cláusulas restritivas.
Para a transformação da Companhia em sociedade anônima a Administração procedeu com
determinadas reorganizações societárias, as quais ocasionaram o direito de algumas instituições
financeiras solicitarem o vencimento antecipado de determinados financiamentos vigentes.
Acreditávamos que estas instituições não iriam exercer estes diretos, mas optamos por obter
“waiver” junto às instituições financeiras onde estas declaram não haver vencimento antecipado
dos saldos de empréstimos e financiamentos em aberto. Ainda assim, para atendimento ao
requerido pelas normas contábeis, a Companhia reclassificou o montante de R$ 4.751 mil,
referente aos empréstimos, do passivo não circulante para o passivo circulante, os quais, em
agosto de 2020, foram reclassificados novamente de acordo com seus vencimentos originais.
Ademais, a Companhia está elaborando ações e procedimentos para identificar e monitorar as
cláusulas restritivas dos contratos de empréstimos e financiamentos. Essas ações incluem a
implantação das políticas internas de governança e gerenciamento de riscos aprovadas pelo
Conselho de Administração.
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4. Ausência de controle sobre transações com partes relacionadas
A Companhia está elaborando procedimentos e ações para corrigir, implantar e acompanhar a
formalização de todas as transações celebradas com partes relacionadas, bem como, os critérios
de negociação dessas operações. Essas ações incluem a implantação da política de partes
relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração que estabelece as regras que devem
ser observadas em nossas transações comerciais que envolvam partes relacionadas, bem como
para administração de outras situações que envolvam possíveis conflitos de interesses.

5. Falta de controles sobre os processos de preparação das demonstrações
financeiras
O processo interno de contabilidade será inteiramente revisto, adequando funções, relatórios e
sistemas, de modo a suprir as deficiências apontadas. Pretendemos implantar as melhorias
necessárias em nossos sistemas para reduzir ao mínimo possível intervenções manuais na
elaboração das Demonstrações Financeiras, incluído a implantação do Comitê de Auditoria.
Adicionalmente, estamos trabalhando em novas ações de governança para as devidas revisões
e aprovações das Demonstrações Financeiras, em linhas com as melhores práticas de
governança.

6. Ausência de controle e monitoramento para a implementação de políticas
contábeis significativas
Estamos trabalhando em novas ações de governança para a implantação das políticas internas
aprovadas pelo Conselho de Administração, as quais deverão suprir as deficiências apontadas,
definindo, monitorando e divulgando todas as informações necessárias para proporcionar maior
transparência aos usuários.

JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389

579
PÁGINA: 93 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

5.4 - Programa de Integridade

Possuímos um sistema de controles internos para monitorar nossos processos operacionais e
financeiros, inclusive aqueles relacionados à gestão de riscos e de conformidade (compliance),
que entendemos adequado ao nosso porte, riscos correspondentes e ao volume de nossas
interações com entes públicos e agentes do governo.
Tal sistema de controles internos está em constante aperfeiçoamento e é composto por diversos
princípios, procedimentos e práticas efetivamente implementadas, entre as quais destacam-se
aquelas descritas em nosso código de ética e conduta (“Código de Conduta”).

a.
se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo:
i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência
os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
Temos como princípio a observância e o cumprimento das leis que afetam nossas atividades,
fomentar a transparência de nossas atividades, proteger nosso patrimônio físico e intelectual e
manter boas práticas de governança corporativa.
Buscando desenvolver e aprofundar tais princípios, em 7 de agosto de 2020 aprovamos nosso
Código de Conduta pelo Conselho de Administração, que veda qualquer ato que possa se
caracterizar como suborno, propina, empréstimo ou tratamento preferencial de clientes e
parceiros em troca de uma relação existente ou futura com nossa Companhia.
O Código de Conduta dispõe que nenhum colaborador deve pagar, prometer, receber ou
autorizar, direta ou indiretamente, qualquer forma de suborno, com o objetivo de obter ou prover
vantagem indevida em qualquer situação, a qualquer funcionário de governo e/ou ao setor
privado, em qualquer transação de negócios, em qualquer país. Respeitamos o direito de nossos
colaboradores de participarem do processo político, porém, é vedado realizar, em nosso nome,
qualquer contribuição política em valor, bens ou serviços. Nenhum colaborador deve prometer,
oferecer ou contribuir com fundos corporativos ou quaisquer outros ativos empresariais para fins
políticos sem prévia aprovação formal, por escrito, pelo Departamento de Auditoria Interna.
Entre os mecanismos existentes para garantir a aplicação e efetividade do Código de Conduta,
mantemos registros comerciais, contas, livros e contratos para nos certificarmos que reflitam
corretamente a natureza das transações e dos pagamentos.
No momento da contratação, os colaboradores assinam Termo de Responsabilidade e
Compromisso de Adesão, que se encontra anexo ao Código de Conduta, por meio do qual
declaram terem recebido, lido e entendido o Código de Conduta, bem como participar de
treinamentos periódicos a respeito das principais práticas a serem observadas por todos.
Nossos riscos são reavaliados e nossas políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
constantemente, de modo que nossa administração pode implementar mudanças e
aperfeiçoamentos sempre que entender conveniente.
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Por fim, junto com a aprovação de nosso Código de Conduta, nós aperfeiçoamos também nosso
canal de denúncias, conforme descrito na Seção 5.4.iii(b) deste Formulário de Referência.
ii.
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
Possuímos uma área de Auditoria Interna, cujas atividades são reportadas ao Conselho de
Administração e é responsável pelo monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade.
Entendemos que nossos mecanismos e procedimentos internos de integridade são eficientes e
adequados ao nosso porte, riscos correspondentes e ao volume de nossas interações com entes
públicos e agentes de governo.
iii.
se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:
Na data deste Formulário de Referência, possuímos um Código de Conduta, formalmente aprovado
em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 7 de agosto de 2020.
•
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
Os princípios e diretrizes do Código de Conduta são aplicáveis a todos os conselheiros, diretores e
outros colaboradores (sejam eles próprios, terceiros, estagiários ou temporários independente do seu
cargo ou posição).
•
se, e com que frequência, os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às
demais normas relacionadas ao tema
A Companhia propicia treinamentos periódicos a todos seus colaboradores, por meios físicos ou
virtuais, a respeito das principais práticas a serem observadas por todos e a necessidade de
cumprimento do disposto no Código de Conduta.
•
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas
relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
As ações disciplinares para as situações incompatíveis com o Código de Conduta, nossas políticas
e/ou legislação e regulamentação aplicáveis, são classificadas de acordo com seu grau de gravidade,
podendo acarretar advertência verbal, advertência escrita, suspensão, desligamento ou demissão
por justa causa, conforme previsto na legislação e nos regulamentos, normas, códigos, regimentos e
procedimentos internos que regulam as atividades da Companhia. Essas ações estão sujeitas a
ações disciplinares, independentemente do nível hierárquico do colaborador, e das sanções previstas
na legislação pertinente.
Caso as violações praticadas configurem crime, as autoridades competentes são comunicadas, sem
prejuízo das demais previsões acima descritas.
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O Conselho de Ética deliberará, periodicamente, sobre a aplicação das sanções.
•
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código
de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Código de Conduta foi formalmente aprovado em Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 7 de agosto de 2020, e pode ser consultado no nosso website https://www.cfl.com.br/ri.
b.

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

Possuímos canal para acolher denúncias caso haja suspeita de uma possível violação a uma lei, a
um regulamento ou a um padrão ético da Companhia (https://www.cfl.com.br/ri).
•

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O canal de denúncias é interno, sendo endereçadas as denúncias em caráter confidencial, imparcial
e isento, podendo ser endereçadas de forma anônima.
•
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados
O acesso ao canal de denúncias é gratuito e pode ser utilizado tanto por nossos colaboradores quanto
por fornecedores, parceiros, prestadores de serviço e representantes comerciais, através do e-mail:
compliance@cfl.com.br
•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

O Código de Conduta estabelece que todas as denúncias realizadas por meio do canal adequado
possuem garantia de sua confidencialidade e anonimato buscando garantir que não haverá retaliação
ao colaborador que realizar a denúncia.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Eventuais investigações a respeito de denúncias apresentadas e de potenciais irregularidades ou
violações ao Código de Conduta são realizadas pelo Conselho de Ética.

c.
se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas
irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
A Companhia adota procedimentos que visam a identificação de vulnerabilidade e de risco de práticas
irregulares em processos de fusão, aquisição e reestruturações, como, por exemplo, a condução de
due diligence jurídica, fiscal e contábil com o apoio de consultores especializados.
d.
caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas
para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse
sentido
Conforme detalhado na presente Seção 5, possuímos regras, políticas, procedimentos e práticas
voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública que entendemos adequadas ao nosso porte, riscos correspondentes e ao
volume de nossas interações com entes públicos e agentes do governo.
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Nosso Conselho de Administração aprovou nossa Política de Gerenciamento de Riscos e o
Código de Conduta, conforme detalhados nesta seção 5, em 7 de agosto de 2020.
Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos a
que estamos expostos, tampouco há, atualmente, expectativas com relação à redução ou ao
aumento relevante na exposição aos principais riscos descritos na Seção 4 deste Formulário de
Referência, exceto pelos riscos relacionados a pandemia da COVID-19 descritos na Seção 4.
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Data de Constituição do Emissor

20/06/2006

Forma de Constituição do Emissor

Constituição sob a forma de sociedade limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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A Companhia foi fundada em Porto Alegre em 1993 pela família Corrêa, que atua no mercado de
incorporação e construção civil desde a década de 1960. Originalmente concentrada em Porto
Alegre, a Companhia ingressou no mercado catarinense em 2003, com seu primeiro
empreendimento em Florianópolis. Em 2006 Luciano Bocorny Corrêa e Fabiano Bocorny Corrêa
constituíram a Companhia sob a denominação FAL – Participações Imobiliárias Ltda., sendo que a
sociedade tinha por objeto social a aquisição de imóveis para futuro desenvolvimento,
implementação, incorporação, construção e comercialização de edifícios residenciais e/ou
comerciais.
Em março de 2007 a denominação da Companhia mudou para CFL – Participações e Incorporações
Ltda, com a entrada de nova sócia NSPB – Negócios e Empreendimentos Ltda. Em setembro de
2009, o objeto social foi ampliado para prever a compra e venda de índices construtivos e de imóveis,
locação, desmembramento, loteamento de terrenos e condomínios fechados.
Em 2012 a Companhia incorporou seu primeiro empreendimento em Caxias do Sul. A Companhia
atua no segmento de alta renda, tendo desenvolvido empreendimentos residenciais, comerciais e
multiuso em locais nobres de Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul desde sua fundação.
Nosso Diretor Presidente, Luciano Bocorny Corrêa, trabalha na Companhia desde a sua fundação, e
assumiu sua posição como CEO em 2007. Possuímos controle definido e uma administração
profissional, com amplo track record no setor imobiliário.
Acreditamos estar em uma posição diferenciada no mercado de alta renda no sul do Brasil, por
diversos motivos. Em primeiro lugar, fomos um dos primeiros entrantes no mercado de Porto Alegre
e Florianópolis, em um momento de desenvolvimento dessas cidades, o que nos proporciona um
grande conhecimento dessas praças e suas peculiaridades. Além disso, temos buscado e mantido
parcerias com importantes grupos empresariais gaúchos e catarinenses, nos dando acesso a
terrenos e oportunidades atraentes em nossos locais de atuação. Acreditamos que nossa atuação
no sul do Brasil nos coloca em posição de destaque em relação aos nossos concorrentes no
segmento de alta renda nessa região.
Entre nossos principais empreendimentos residenciais, encontram-se no bairro de Jurerê
Internacional, em Florianópolis, os conjuntos Al Mare, Quay e Jay. Em Porto Alegre, desenvolvemos,
entre outros, os empreendimentos Las Piedras e o Complexo Superquadra – sendo esse o maior
empreendimento de luxo da capital gaúcha.
O pico de lançamentos da Companhia ocorreu nos anos de 2012 e 2013, com, aproximadamente,
94.832m2 de área privativa em 2012 e 58.118,51m2 de área privativa em 2013. O preço médio por
m2 praticado no ano de 2020 pela Companhia foi de aproximadamente R$ 12.442,00/m2. No
segmento comercial, desenvolvemos os empreendimentos Capital Tower e Platinum Tower, em
Porto Alegre, a W Tower, em Caxias do Sul, e o SC401 Square, em Florianópolis. O SC401 Square
é, desde seu lançamento, em 2012, o maior empreendimento multiuso comercial do sul do Brasil. Em
2012, participamos do lançamento do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (FISC11), que
controla esse empreendimento.
Atuamos de maneira verticalizada, gerindo todas as etapas de nossos empreendimentos imobiliários,
desde a prospecção de terrenos (sendo que aproximadamente de 2/3 do nosso landbank é adquirido
diretamente pela Companhia), passando pelo desenvolvimento e construção dos projetos (que é
realizada integralmente pela equipe de engenharia da Companhia) e chegando à etapa de vendas
(70% realizadas por equipe interna) e a entrega e assistência técnica de nossos empreendimentos.
Valorizamos, em nossos projetos, engenharia e arquitetura de ponta, trabalhando com os principais

586
PÁGINA: 100 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

6.3 - Breve Histórico

escritórios de arquitetura do Brasil e trazendo escritórios de destaque internacional para nossos
empreendimentos na região Sul.
Chegamos ao fim de 2019 com um total de 56 empreendimentos entregues, totalizando1.300.000
m2 de área construída.
Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de nosso contrato social, por meio da qual foi
aprovada, dentre outros atos, a retirada do sócio Fabiano Bocorny Correa (“Fabiano”), mediante
dissolução parcial da Companhia e devolução de haveres. Com a sua retirada, a totalidade das
3.144.078 cotas detidas pelo sócio retirante foram canceladas, com a consequente redução do capital
social no valor de R$ 3.144. Em 30 de junho de 2020 foi realizada a 7ª alteração de contrato social
da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda., por meio da qual a Companhia entregou para Fabiano
3.307.500 cotas da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. de sua titularidade, em decorrência da
retirada de Fabiano da Companhia. Em 30 de julho de 2020 foi realizada a 1ª alteração de contrato
social da AGC2 Participações Ltda., por meio da qual a Companhia entregou para Fabiano as
626.182 cotas da AGC2 Participações Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de
Fabiano da Companhia.
Em 22 de junho de 2020 foi aprovado um aumento de capital social de R$ 17.063, subscrito e
integralizado pelo sócio controlador, sendo (i) a quantia de R$ 5.876 integralizada mediante a
utilização da totalidade dos créditos de adiantamento para futuro aumento de capital; (ii) o valor de
R$ 86.965 integralizado mediante a transferência de 86.965 cotas de emissão da sociedade PAF Assessoria Imobiliária Ltda.; (iii) o valor de R$ 10.591 integralizado mediante a transferência de
10.591.151 cotas de emissão da sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.; (iv) o valor de
R$ 385 integralizado mediante a transferência de 2.000 de cotas de emissão da Canto da Lagoa
Incorporação Imobiliária SPE Ltda.; e (v) o valor de R$ 124 integralizado mediante a transferência de
124.118 cotas de emissão da RS Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de
Imóveis Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pelo sócio controlador, a totalidade das participações societárias detidas pelo
sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária Ltda., Bela Vista Incorporação
Imobiliária Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e RS Planejamento, Marketing,
Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter
participações correspondente a 50%, 25%, 20% e 50%, respectivamente, do capital social total das
referidas sociedades.
Na mesma data, foi aprovada a transformação de tipo jurídico da Companhia, de sociedade limitada
para sociedade anônima, passando a ser denominada CFL INC PAR S.A.
Em 30 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aporte de aumento do capital em R$ 69.843,
subscrito e integralizado pelo acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI,
dos quais (i) R$ 10.832 destinados à conta de capital social e (ii) R$ 59.011 destinados à conta de
reserva de capital, totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: (a) o valor de R$ 28.983
integralizado em moeda corrente nacional, (b) o valor de R$ 4.819 integralizado mediante a
transferência de participações e direitos detidos na sociedade em conta de participação denominada
Marechal Andrea; (c) o valor de R$ 1.303 integralizado mediante a transferência de participações e
direitos detidos na sociedade em conta de participação denominada SCP Square Garden; (d) o valor
de R$ 9.383 integralizado mediante a transferência de 9.520.000 cotas de emissão da sociedade
Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.; (e) o valor de R$ 5.337 integralizado mediante
JUR_SP - 37852309v2 - 13043002.460389
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a transferência de 5.295.575 cotas de emissão da sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda.; (f) o valor de R$ 20.017 integralizado mediante a transferência de 4.093.071 cotas de emissão
da sociedade Rjpar Administração e Participações Ltda.
Em decorrência da transferência das participações societárias, conferidas em virtude do aumento de
capital social realizado pela acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, a
totalidade das participações societárias por ela detida nas sociedades Canto da Lagoa Incorporação
Imobiliária SPE Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. e Rjpar Administração e Participações
Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter participações correspondente a 100%, 37,50%
e 100%, respectivamente, do capital social total das referidas sociedades. Ainda, a Companhia
passou a deter participação correspondente a 100% na sociedade em conta de participação
denominada Marechal Andrea e 25% na sociedade em conta de participação denominada SCP
Square Garden.
As operações supracitadas foram realizadas com empresas em que a Companhia já detinha o
controle ou o controle em comum (através da Holding LBC Investimentos e Participações – EIRELI
ou da pessoa física do sócio controlador Luciano Bocorny Correa), exceto pela SCP Square Garden,
onde a Companhia figura como sócia participante.
Na mesma data, a Companhia retirou-se das sociedades CG 700 Incorporação, Administração e
Locação de Imóveis Próprios Ltda. (“CG 700”) e CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. (“CG 258”). A
Companhia retirou-se da CG 700 cedendo e transferindo a totalidade da sua participação, mediante
distribuição de dividendos in natura, no montante de R$ 13.008, para o sócio Luciano Bocorny Correa.
A Companhia retirou-se da CG 258 mediante dissolução parcial e devolução de haveres recebendo,
em contrapartida a sua retirada, determinados direitos e bens imóveis no valor de R$ 4.273.
Anteriormente à sua retirada da CG 258, a Companhia integralizou, em aumento de capital social na
CG 258, o valor de R$ 2.745, sendo R$ 2.680 em moeda corrente nacional, mediante a emissão de
uma nota promissória pro soluto, de mesmo valor, quitada em 11 de agosto de 2020, e R$ 65
mediante a utilização de créditos de adiantamento para futuro aumento de capital social detidos pela
Companhia na CG 258.
Ainda em 30 de junho de 2020 a Companhia celebrou contrato com as Afiliadas sob controle comum
CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda. e RL Administração
e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda., estabelecendo, de forma irrevogável e irretratável,
a transferência à Companhia de funcionários e contratos destas empresas, a fim de que a Companhia
passe a realizar as atividades de gestão e administração de obras e empreendimentos anteriormente
realizadas por estas.
Em agosto de 2020, a LBC Investimentos e Participações – EIRELI transferiu as ações de emissão
da Companhia de sua titularidade para (i) FEJPAR Administração e Participações Ltda, (ii) Luís
Augusto Schiavon Lemos, (iii) Iolanda Schiavon Lemos, (iv) Luciana Schiavon Lemos, (v) Marcelo
Schiavon, (vi) Richard Chagas Gerdau Johannpeter; (vii) Sandro Zílio.
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Visão Geral
Somos uma incorporadora baseada na Região Sul com foco nos segmentos de média alta e alta renda.
Com 27 anos de história, somos reconhecidos pelo alto valor agregado e pela rentabilidade dos nossos
projetos, que entregaram Margem Bruta média acima de 34% entre 2014 e 2019. No mesmo período,
produzimos 380 mil m² em volume construtivo com 14 projetos de obras simultâneos, entregando R$ 1.8
bilhões de Valor Geral de Vendas 1 (“VGV”) em mais de 1.300 unidades, apresentando um índice de
distrato sobre as vendas brutas do período de 4,7%. Possuímos um landbank com VGV potencial de R$
2,65 bilhões concentrado em Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul, centros econômicos
estratégicos na Região Sul.
A Companhia foi fundada em Porto Alegre no ano de 1993, pelo engenheiro civil Péricles Pretto Corrêa
e seu filho, Luciano Bocorny Corrêa. Somos uma empresa familiar com mais de 50 anos de experiência
no setor, com foco na rentabilidade e na maximização dos resultados aos nossos acionistas, acreditamos
ser reconhecidos por nossa solidez e entrega de resultados ao longo destes anos de atuação. Para tanto,
implementamos uma gestão profissional, sendo Luciano Bocorny Corrêa, nosso CEO, o único membro
da família a trabalhar na Companhia. Acreditamos que a nossa performance esteja atrelada à experiência
e proximidade da gestão liderada por nosso CEO, juntamente com uma equipe de management,
composta por executivos experientes e alinhados com as metas de crescimento da Companhia atreladas
a bônus de longo prazo e ao ciclo do negócio. Possuímos uma equipe de funcionários qualificada para
planejar, projetar, construir e vender os empreendimentos de forma única.
Na linha do tempo abaixo indicamos os nossos principais marcos desde a nossa fundação:

Fonte: Companhia

1
Valor Geral de Vendas. Corresponde ao Valor total obtido ou que poderá ser obtido com a venda da totalidade das unidades
lançadas de um empreendimento imobiliário a um preço de lançamento pré-determinado. Dessa forma, o VGV é, portanto, uma
estimativa e não pode ser atingido ou ultrapassado, podendo diferir significativamente do valor das vendas reais contratadas (que
corresponde ao total de vendas estabelecido em todos os contratos de venda de unidades durante um determinado período,
incluindo unidades lançadas), sendo que a quantidade de unidades totais vendidas pode ser diferente da quantidade de unidades
lançadas e/ ou o preço de venda contratado por unidade pode ser diferente do preço de lançamento.
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Mercado de Atuação
Atuamos no setor de incorporação e construção de imóveis residenciais, comerciais e de multiuso, com
foco no desenvolvimento de empreendimentos de alto valor agregado para o público alvo de média alta
e alta renda nas cidades de Porto Alegre, Florianópolis, Caxias do Sul. Pretendemos expandir nossa
área de atuação para Curitiba, estamos estudando e evoluindo em um memorando de entendimentos
com um parceiro local e experiente. Desde os primeiros anos, já atuávamos nas regiões consideradas
de alto padrão em Porto Alegre, incorporando e construindo empreendimentos com perfis diferenciados
e agregando tendências novas ao nosso mercado de atuação.
A Região Sul é a 2ª 2 mais rica do país, com as menores taxas de desemprego 3, com renda per capita
20% acima da média nacional 4 e com histórico de crescimento do PIB superior 5 à média nacional. No
último triênio, ou seja, nos anos de 2017, 2018 e 2019 o PIB da Região Sul cresceu 6,86% 6, o dobro do
que o Estado de São Paulo no mesmo período, que cresceu 3,43%.

Temos estrutura e capacidade instalada em todas as praças de atuação, promovendo a prospecção de
terrenos e interagindo com o mercado no sentido de identificar as melhores oportunidades de aquisição
de áreas para futura incorporação. Nós detemos nessas praças, além dos gestores de prospecção, times
de venda, construção, incorporação, projetos, licenciamento e marketing.
O mercado imobiliário de Porto Alegre e Florianópolis é formado majoritariamente por pequenas
incorporadoras com baixo nível de capitalização. Nós enxergamos essa fragmentação como uma grande
oportunidade para um player com acesso ao mercado de capitais, com foco exclusivo de atuação nas
capitais da Região Sul do Brasil.
Os principais fatores competitivos no ramo de incorporações imobiliárias incluem disponibilidade e
localização de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade, reputação e capital. Uma série de
incorporadores residenciais e companhias de serviços imobiliários concorrem (i) na aquisição de
terrenos, (ii) na tomada de recursos financeiros para incorporação e (iii) na busca de compradores em
potencial.

2

Conforme pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
De acordo com pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
4
Segundo pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
5
Segundo pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
6
Conforme divulgação na pesquisa da Consultoria Tendências de junho 2020
3
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Nosso posicionamento atual nos diferencia das nossas concorrentes listadas, por não estarmos
posicionados na região sudeste, concentrando nossas operações em 2 capitais da Região Sul, onde não
só não estamos competindo com outras incorporadoras capitalizadas, como também possuímos longa
experiência de atuação nos segmentos de média alta e alta renda para essas regiões. Neste sentido,
acreditamos ser os pioneiros na Região Sul no desenvolvimento de empreendimentos com o conceito
de mansões suspensas, traduzidos em projetos de empreendimentos como o Al Mare e o Las Piedras,
bem como empreendimentos residenciais com pé direito duplo no living e sacada, como o Lumière, o
Ampiezza e o Mirador.
Temos também know how para o desenvolvimento de grandes projetos, com produtos imobiliários
complementares em um mesmo endereço, conforme demonstrado abaixo, em Florianópolis, no Bairro
de Jurerê Internacional, com o Al Mare, o Quay, o Vitra e o Jay consolidando nossa capacidade de
realizar grandes projetos de alto valor agregado, com mix de produtos, concentração de canteiros de
obras na mesma localidade e esforços de marketing e vendas concentrados, gerando ganho de escala
e complementaridade de produtos.

Fonte: Companhia
Desenvolvemos também empreendimentos comerciais e corporativos, como o complexo SC 401 Square
Corporate, que foi criado para atender a demanda de empresas de tecnologia e startups de Florianópolis
na região conhecida como polo da inovação na cidade. Para o empreendimento, fizemos pesquisas de
projetos nacionais, dentro do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, e internacionais, em uma missão ao Vale
do Silício, identificando o ambiente de trabalho desse tipo de empresa. O projeto possui mais de 108.000
m² de área construída e mais de 1.100 vagas de estacionamento.

Fonte: Companhia
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Valorizamos a inovação e buscamos trazer novas tendências para os mercados onde atuamos, por meio
de conceitos novos e assinaturas nos projetos.

Fonte: Companhia

Em 2003, Luciano Bocorny Corrêa assumiu o desafio de fazer nossa expansão geográfica e realizamos
nosso primeiro projeto em Florianópolis, o que se comprovou um movimento bem-sucedido, tendo em
vista que 17 anos depois, obtemos uma posição de destaque e relevância neste mercado.
No ano de 2012, passamos a atuar na cidade de Caxias do Sul, forte polo econômico da Serra Gaúcha.

Fonte: Companhia
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Nossa experiência nos coloca em posição privilegiada para operar no Sul do país, onde regionalismo é
um ponto importante. No último ciclo de desenvolvimento do setor (entre 2007 a 2017) muitos players da
região cessaram suas operações. Tanto em Florianópolis, quanto em Porto Alegre e Curitiba, alguns
players nacionais deixaram de atuar neste mercado, após fracasso em suas operações. Além disso,
algumas incorporadoras locais, não conseguiram se recuperar após o ciclo de baixa demanda no
mercado imobiliário, experimentado entre os anos de 2015 e 2017. Desta forma, hoje poucos nomes
significativos estão presentes na região. Com isso, acreditamos que há uma grande oportunidade de nos
consolidarmos em um mercado com muito potencial e pouco explorado atualmente.
Abaixo mostramos a diferença da concentração de players com ações listadas na B3, no mercado de
São Paulo versus o Sul do país.

Fonte: Companhias
Nesse sentido, acreditamos que podemos continuar nos beneficiando da relevante parcela de alta renda
na população, das perspectivas macroeconômicas superiores da Região Sul em comparação ao restante
do país e de estarmos em uma região com baixa competitividade, quando comparado à Região Sudeste.
Dada a menor competitividade e nossa expertise e experiência na região, conseguimos alcançar
indicadores que nos diferenciam de players com ações negociadas na B3, conforme indicado na imagem
abaixo.
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Fonte: Informações públicas divulgadas pelas companhias mencionadas acima
Modelo de Negócio
Nossa operação é verticalizada, com todas as etapas desde a originação, incorporação, construção e
vendas sob o nosso controle, todos os nossos setores estão fortemente interligados, o que acreditamos
ser essencial para manutenção da nossa assertividade nos produtos lançados e das margens em níveis
que nós consideramos saudáveis em nosso segmento de atuação.
Procuramos lançar produtos de forma a extrair margens brutas que remunerem adequadamente os riscos
de investimentos no negócio de incorporação imobiliária. Entendemos que possuímos um landbank que
nos permite obter margens em linha com nossa série histórica de 2014 a 2019. Desta forma, avaliamos
sempre a demanda de mercado para definir o melhor momento de lançamento. Com a crise no setor
imobiliário dos últimos anos, optamos por não lançar produtos entre 2018 e 2019, mantendo o foco na
comercialização de unidades em estoque, o que colaborou com a manutenção de nossas margens em
patamares elevados (margem bruta acima de 40% nos últimos 3 anos) e a formação de um landbank
qualificado para um melhor momento e ambiente de mercado.
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Apresentamos 5,4% de redução na comparação entre o custo previsto em orçamento e o valor
efetivamente realizado das obras entregues no exercício de 2020. Dessa forma, acreditamos possuir alta
capacidade de execução e entrega e que nossos clientes tem a percepção de valor dos nossos projetos.
Da nossa base de clientes atual, 20% já adquiriu ao menos um imóvel da Companhia anteriormente.
Em uma estratégia de diversificação e oportunidade de novos negócios em 2012 realizamos a 1ª emissão
de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (“FISC11”), listado na CVM e na B3. Este fundo
imobiliário de desenvolvimento foi concebido para o Square Corporate SC 401 com 108.000 m² de área
construída.
Para mais informações sobre o FISC11 acessar as informações públicas do FISC:
x
x
x

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/FundosListados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=FISC&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaPrincipal&i
dioma=pt-br
https://fiis.com.br/fisc11/
https://www.clubefii.com.br/fiis/FISC11

Adotamos como estratégia a permuta física, que favorece a nossa estrutura de capital. Outro diferencial
é a resiliência do nosso segmento de atuação somado a geração de caixa no fluxo de obra proporcionado
pelo nosso perfil de clientes. Em nossos empreendimentos lançados nos últimos 7 anos, mais de 65%
do fluxo de desembolso da obra foi suportado pelo pagamento das parcelas de clientes até a entrega
das chaves.

Nosso modelo é lucrativo, e assim como os nossos produtos, temos o mesmo cuidado em gerar valor
elevado para nossos acionistas. Nos últimos três anos, nossos projetos distribuíram dividendos e
devolveram capital equivalente a R$153 milhões, aproximadamente R$44 milhões por ano, conforme
demonstrado nos resultados abaixo.

Fonte: Companhia
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Informações Financeiras e Operacionais
Apresentamos abaixo os nossos principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos
indicados. Para informações mais detalhadas sobre nossas informações financeiras, ver item 10.9 deste
Formulário de Referência e as Demonstrações Financeiras Combinadas e respectivas Notas Explicativas
para os períodos indicados.

R$ milhões
(exceto %)

Para o
Período de
seis meses
encerrado em

Para o exercício social encerrado em

Acumulado
2014 a
30/6/2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30/06/2020

Receita
operacional
líquida

271,9

307,4

262,2

161,5

66,7

84,0

42,0

1.196

Margem Bruta

28,1%

27,2%

33,1%

43,7%

53,2%

41,1%

48,0%

34,1%

Despesas Gerais e
Adm

-22,6

- 32,4

- 28,4

- 27,2

- 30,7

- 19,7

- 8,5

- 169,6

% Receita

-8,3%

-10,6%

-10,8%

-16,8%

-46,1%

-23,5%

-20,2%

-14,2%

52,2

62,0

46,0

36,4

3,1

9,7

11,3

220,6

Margem Líquida

19,2%

20,2%

17,5%

22,5%

4,6%

11,6%

26,8%

18,4%

Patrimônio Líquido

112,7

152,8

162,2

136,5

143,0

147,3

199,0

Caixa (Dívida)
Líquido

19,4

-9,7

-32,5

-14,4

-4,0

-8,1

15,5

% Patrimônio
Líquido

17,2%

-6,4%

-20,0%

-10,6%

-2,8%

-5,5%

7,8%

Lucro Líquido

Casos de Sucesso Selecionados
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Landbank
Nosso landbank atual tem VGV potencial de R$ 2,65 bilhões, entre terrenos adquiridos, acordados ou
opcionados. Estes terrenos são estrategicamente selecionados em áreas privilegiadas de Porto Alegre,
Florianópolis e Caxias do Sul, alinhados com nosso público alvo. Acreditamos ter o landbank de maior
qualidade da região Sul.
A geração de landbank é feita com a unidade de incorporação imobiliária juntamente com a força de
venda da área comercial, o que gera êxito na formação do nosso portfólio. Nosso landbank é contratado
em sua maioria internamente, sem custo de intermediação imobiliária. Os setores de engenharia,
marketing e vendas estão muito próximos do desenvolvimento e da área de projetos e produtos para
garantir o maior valor agregado a percepção do cliente.
Na imagem abaixo mostramos alguns projetos que entregamos e suas localizações, ilustrando nosso
foco em localizações privilegiadas, bairros consagrados e com demanda efetiva.
Projetos Entregues Selecionados
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Projetos Futuros Selecionados
Celebramos memorando de entendimentos com as empresas Censi & Censi Incorporadora Ltda., SPE
Censi Poa Artur Rocha Empreendimentos Imobiliários Ltda., SPE Censi Fisa Lbz Gramado
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e D Seven Soledade Empreendimentos Ltda. (em conjunto as
“Empreendedoras Originais”), visando, uma vez concluída a oferta inicial de ações de nossa emissão
(“Oferta”), realizar a incorporação dos empreendimentos de médio alto e de alto padrão Cabral, Iguaçu,
La Rèserve, Le Pierre, Lumì, Poème, Santos Dumont e Tauphick, nas cidades gaúchas de Porto Alegre,
Gramado e Caxias do Sul, com VGV total estimado em R$ 527.432.074,78, e área construída total
estimada em 92.565,07m2 (“Transação”). A fim de equilibrar interesses e alinhar incentivos de longo
prazo, a Transação foi estruturada sob a condição de que seja realizada e concluída a Oferta e que as
contrapartidas da Companhia sejam prestadas parte em moeda corrente nacional, e parte em ações da
Companhia, avaliadas ao mesmo Preço por Ação e sujeitas a uma restrição de negociação (lock up).
Esperamos celebrar os contratos definitivos da Transação até a divulgação do Aviso ao Mercado. Para
mais informações sobre os Empreendimentos, ver item 10.8 deste Formulário de Referência.
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Estrutura Societária
A estrutura societária da Companhia atual está demonstrada no organograma a seguir:

PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
1 - Expertise e foco exclusivo de atuação no segmento de média alta e alta renda no mercado
imobiliário da região sul do Brasil
Acreditamos possuir flexibilidade e capacidade de lançamento na nossa área de atuação, com foco em
empreendimentos residenciais e comerciais voltados para o segmento de média alta e alta renda, tanto
em empreendimentos verticais como horizontais.
Nosso modelo de negócios é baseado em bairros nobres das cidades de Porto Alegre, Florianópolis,
Caxias do Sul, que são caracterizados por forte demanda do mercado imobiliário, preços competitivos
se comparados a São Paulo e Rio de Janeiro, pouca competição e elevado grau de liquidez. Acreditamos
que há espaço para expansão e consolidação de nossa atuação na região.
Acreditamos que nossa expertise nos auxilia nos momentos de desaceleração de um segmento
imobiliário ou de uma determinada região, tendo em vista que possuímos diversificação na nossa
capacidade geográfica e construtiva, com diminuição dos riscos decorrentes de piora na situação
econômica dos segmentos residencial ou corporativo, bem como da região de atuação.
2 - Habilidade em adquirir e reter os melhores terrenos
Acreditamos que nosso landbank é diferenciado, com alto valor agregado uma vez que na sua maioria,
os terrenos se localizam próximos aos eixos de mobilidade urbana e serviços e conveniências, nas
regiões nobres de Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul. Realizamos estudos de viabilidade
aprofundados e possuímos histórico favorável na negociação e compra de terrenos. O desenvolvimento
do nosso landbank decorre da nossa experiência e dos nossos colaboradores, bem como das parcerias
estratégicas estabelecidas ao longo dos anos. Acreditamos que o “padrão CFL” de qualidade atraiu ao
longo dos anos boas parcerias comerciais e nos beneficiou na formação do nosso landbank através de
permuta, bem como na identificação de marca no segmento premium. Acreditamos que a nossa
habilidade de adquirir terrenos diferenciados irá sustentar o nosso crescimento e nos colocar em uma
posição favorável frente a competidores na busca de terrenos nas cidades onde atua.
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3 - Operação verticalizada
As nossas operações são verticalizadas, ou seja, operamos em cada etapa da incorporação de
empreendimentos, desde a prospecção de terrenos até a venda do produto final ao cliente. Possuímos
time especializado para contínua prospecção de terrenos nas nossas cidades de atuação. Além disso,
nossos os times de vendas e de construção estão diretamente envolvidos nas decisões de aquisição.
As análises de viabilidade de novos projetos são feitas por meio de uma arquitetura de sistemas e
processos desenvolvidas internamente, que possuem anos de informações acumuladas, comprovando
o nosso longo histórico de desenvolvimento. Essas análises são elaboradas com premissas
conservadoras e dentro dos nossos padrões mínimos de viabilidade estabelecidos.
A equipe de construção possui baixa ociosidade, devido ao alto nível de planejamento de cada projeto.
O time tem grande experiência na entrega de obras dentro dos prazos e do orçamento estabelecidos.
Nos projetos entregues em 2020, atingimos uma redução média de 5,4% entre o custo real e o
orçamento. Os nossos engenheiros possuem, em média, 15 anos de experiência de mercado. Atestando
nossa capacidade construtiva, nossa equipe já conseguiu gerir simultaneamente 14 canteiros de obra
em três praças diferentes, marcados naturalmente por seus elevados níveis de complexidade frente a
outros tipos de edificações.
Optamos por formar um time de vendas próprio que atua prestando serviços personalizados. Nossa
House interna é dedicada exclusivamente para os nossos projetos e, nos últimos anos, foi responsável
por mais de 70% das nossas vendas. Ainda que a equipe própria atue de forma eficiente e tenha alta
performance, também apresenta alta sinergia e capacidade de operação em conjunto com imobiliárias
parceiras. Adicionalmente, por possuirmos uma marca reconhecida no mercado pela qualidade dos
nossos produtos, despendemos menores custos de propaganda e marketing.
Acreditamos que a verticalização também nos garante menor exposição a oscilações de mercado, bem
como controle completo do ciclo de incorporação. O controle completo da cadeia de forma eficiente nos
permite apresentar preços de venda mais competitivos que nossos competidores mantendo elevados
padrões de qualidade.
4 - Know-how para customização de projetos e empreendimentos à demanda e ao público alvo
O nosso histórico no mercado de incorporação imobiliária nos trouxe experiência e know-how adequado
para definir uma estratégia diferenciada na concepção de produtos, por meio de análise da demanda
regional e competitiva. Possuímos flexibilidade para adaptar projetos de acordo com a demanda do
mercado através de soluções personalizadas. Nosso time de produtos e projetos, por ser uma equipe
integralmente focada na análise de demanda regional, é responsável pelo estudo do histórico e
desempenho de empreendimentos concorrentes. A equipe realiza periodicamente estudos do potencial
retorno de determinadas regiões, criando relatórios internos de análise competitiva, baseados em
diversos indicadores e porcentagens de unidades imobiliárias vendidas. Além disso, são feitas reuniões
frequentes entre os membros de equipes multidisciplinares de diferentes setores da Companhia, o que
entendemos ser fundamental no desenvolvimento e lançamento dos nossos empreendimentos.
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5 - Forte disciplina financeira e foco na rentabilidade
Possuímos um sólido histórico financeiro, bem como estrutura operacional enxuta e eficiente, resultando
em retornos superiores, com margem líquida média de 17% entre 2017 e o primeiro semestre de 2020.
Dentre as nossas estratégias financeiras, destacamos a manutenção de uma estrutura de capital
equilibrada, aquisições por meio de permuta e fluxos de vendas que proporcionam uma melhor geração
de caixa. Neste sentido, entendemos que quanto maior a contribuição dos clientes no fluxo obra, melhor
será o retorno sobre o capital investido de nossos acionistas, gerando valor para os stakeholders.
6 - Cultura de partnership e altos níveis de governança corporativa
Contamos com o total comprometimento dos acionistas, os quais auxiliam na tomada de decisões
estratégicas. Atualmente, nosso fundador e CEO é o único membro da família que participa da nossa
diretoria executiva e detém uma posição acionária e relevante em nossa Companhia. Acreditamos
possuir quadro de funcionários altamente qualificado e alinhado com a visão de longo prazo do ciclo de
negócio.
Contamos também com elevados padrões de governança corporativa aderentes à melhores práticas do
mercado, com Conselho de Administração formado por 3 conselheiros independentes, além de comitê
de auditoria, código de conduta, assim como diversas políticas definidas e praticadas tais como política
de divulgação de informações, política de gestão de riscos, de negociação de valores mobiliários, de
remuneração, de destinação de resultados, e principalmente um rigor em transações com partes
relacionadas que exige conforme previsto no Estatuto Social da Companhia a aprovação em assembleia
sem que o bloco de controle possa manifestar voto, evitando conflitos de interesse e possíveis prejuízos
aos minoritários.
Estamos sempre atentos às melhores práticas de responsabilidade social e ambiental, buscando
implantar em nossos projetos sistemas de eficiência energética e de água, além do cuidadoso processo
de gestão de resíduos em canteiros. Ademais, contamos com um organograma estruturado e
consolidado, permitindo que toda a operação funcione de maneira harmônica e eficiente e que os
processos ocorram com celeridade.
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D

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomRLQGLFDQGR
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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D



3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD VmR H[HUFLGDV SRU PHLR GH XP ~QLFR VHJPHQWR RSHUDFLRQDO
LQFRUSRUDomRHYHQGDGHLPyYHLV $QRVVDSULQFLSDODWLYLGDGHpDLQFRUSRUDomRGHLPyYHLVSDUD
RVHJPHQWRGHPpGLRDOWRHDOWRSDGUmR

E
5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGR
HPLVVRU



3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP





HP 5 PLOKDUHV H[FHWR

5HFHLWD
OtTXLGD

RSHUDFLRQDO

5

GR
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

5

GR
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5
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5

GR
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F
/XFURRXSUHMXt]RUHVXOWDQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQROXFUROtTXLGRGR
HPLVVRU



3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP





HP 5 PLOKDUHV H[FHWR

/XFUR SUHMXt]R OtTXLGR

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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D

&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR


1RVVDV DWLYLGDGHV FDUDFWHUL]DPVH SHOD LQFRUSRUDomR GH HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV TXH
FRQVLVWHQDDTXLVLomRGHWHUUHQRVGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVFRQVWUXomRHYHQGDGHLPyYHLV
UHVLGHQFLDLVHFRPHUFLDLV7HPRVKRMHFRPRIRFRGHDWXDomRRVVHJPHQWRVGHPpGLDDOWDHDOWD
UHQGD QDV FLGDGHV GH 3RUWR $OHJUH 56  &D[LDV GR 6XO 56  H )ORULDQySROLV 6&  1RVVR
SURFHVVR GH SURGXomR VH LQLFLD QR PRPHQWR GH DTXLVLomR GR WHUUHQR H YDL DWp D HQWUHJDGDV
XQLGDGHVILQDOL]DGDVSDUDRFOLHQWH1RVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDOpHVVHQFLDOSDUDDUFDUFRPRV
FXVWRVGHDTXLVLomRGHWHUUHQRVLQWHUPHGLDomRHYHQGDV&RQWDPRVFRPOLQKDVGHILQDQFLDPHQWR
GLVSRQtYHLV SDUD RV JDVWRV FRP FRQVWUXomR TXH VmR R PDLRU FXVWR GH XP HPSUHHQGLPHQWR
$GHPDLV WHPRV FRPR REMHWLYR GHVHQYROYHU SURMHWRV LPRELOLiULRV GH PDLRU YDORU DJUHJDGR QD
UHJLmR6XOGR%UDVLOEXVFDQGRVDWLVID]HURFOLHQWHHWHURPDLRUUHWRUQRILQDQFHLURSDUDRVVHXV
DFLRQLVWDV
$WXDOPHQWHGRLVHPSUHHQGLPHQWRVHVWmRHPIDVHGHFRQVWUXomR9RJDHP3RUWR$OHJUHH9LWUD
HP )ORULDQySROLV FRP SUHYLVmR GH HQWUHJD QR SULPHLUR VHPHVWUH GH  H TXDWUR
HPSUHHQGLPHQWRVMiIRUDPFRQFOXtGRVHHVWmRGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD&DVD5RVDH:7RUUHHP
&DL[DV GR 6XO 6XSHU 4XDGUD H $QLWWD *DULEDOGL HP 3RUWR $OHJUH H %X]LRV ± 4XD\ HP
)ORULDQySROLV

$TXLVLomRGH7HUUHQRV
3DUWLFLSDPRVHFDUUHJDPRVWRGDVDVHWDSDVGRSURFHVVRGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDGHVGHD
DTXLVLomRGRWHUUHQRDWpDVYHQGDVDRVVHXVFRQVXPLGRUHVILQDLV1RVVDVDWLYLGDGHVLQFOXHP
LGHQWLILFDomR DYDOLDomR GHILQLomR GD YRFDomR H FRPSUD GH WHUUHQRV SODQHMDPHQWR GD
LQFRUSRUDomR LQFOXVLYH R GHVHQYROYLPHQWR GH HVWXGR GH YLDELOLGDGH HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GH
FDGDSURMHWRREWHQomRGHOLFHQoDVDOYDUiVHDSURYDo}HVJRYHUQDPHQWDLVGHVHQKRGHSURMHWRV
FRPHUFLDOL]DomR GRV LPyYHLV WDQWR SRU PHLR GH HTXLSH H[FOXVLYD TXDQWR SRU HPSUHVDV
WHUFHLUL]DGDV FRQVWUXomRGRHPSUHHQGLPHQWRHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDQWHVGXUDQWHHDSyVD
YHQGDDRVFOLHQWHV
$DTXLVLomRGHWHUUHQRVpIDVHFUtWLFDGRSURFHVVRGHLQFRUSRUDomRHPIXQomRGRLPSDFWRQD
H[SRVLomR GR QRVVR FDSLWDO &DGD GHFLVmR GH DTXLVLomR GH XP WHUUHQR p FXLGDGRVDPHQWH
DQDOLVDGDHDSURYDGD1RSURFHVVRGHDTXLVLomRGHWHUUHQRVUHDOL]DPRVXPDH[WHQVDDXGLWRULD
FRPRREMHWLYRGHWUD]HUVHJXUDQoDMXUtGLFDHDPELHQWDOjVQRVVDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRV
TXHVmRUHVSDOGDGDVQRVSDUHFHUHVSURGX]LGRVSRUDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHWpFQLFRV(PSDUDOHOR
jDXGLWRULDSUHSDUDPRVXPHVWXGRGHYLDELOLGDGHILQDQFHLUDGRSURMHWRHGHGHVHQYROYLPHQWRGH
SURGXWR
3UHIHUHQFLDOPHQWH QRVVR landbank p FRQWUDWDGR DWUDYpV GD PRGDOLGDGH GH SHUPXWD ItVLFD H
GHVWLQDGRSDUDHPSUHHQGLPHQWRVFRPSHUILOGHJLURUiSLGRFRPWHPSRGHPDWXUDomRPpGLRGH
XPDGRLVDQRVHQWUHDFRPSUDGRWHUUHQRHRODQoDPHQWR
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1RVVD SROtWLFD QD DTXLVLomR GH WHUUHQRV H D FRQVWLWXLomR GH landbank p IRFDGD HP XPD yWLFD
HFRQ{PLFRILQDQFHLUD EXVFDQGR FRQVWDQWHPHQWH UHGX]LU R FXVWR GH FDUUHJDPHQWR GH QRVVRV
WHUUHQRV H DVVLP UHPXQHUDU PHOKRU R FDSLWDO GRV QRVVRV DFLRQLVWDV 3DUD WDQWR DWXDPRV
LQWHQVDPHQWHSDUDDGTXLULURVWHUUHQRVHPUHJL}HVFRPGHPDQGDHIHWLYDHPEDLUURVFRQVDJUDGRV
TXH SURSRUFLRQHP SURMHWRV LQWHUHVVDQWHV GR SRQWR GH YLVWD GD GHPDQGD H SULRULWDULDPHQWH
DWUDYpVGHSHUPXWDItVLFDPHOKRUDQGRRUHWRUQRILQDQFHLURHWRUQDQGRPDLVOHYHQRVVDHVWUXWXUD
GHFDSLWDO
1D QRVVD YLVmR D HYHQWXDO YDORUL]DomR GH XP WHUUHQR PDQWLGR LQDWLYR SRU ORQJR SHUtRGR QmR
GHYHULD VXSHUDU R FXVWR ILQDQFHLUR H GH RSRUWXQLGDGH GR FDSLWDO HPSUHJDGR QD DTXLVLomR GR
WHUUHQR &RP RV UHFXUVRV TXH SRGHULDP VHU HPSHQKDGRV QD FRPSUD GH H[WHQVD UHODomR GH
WHUUHQRVYLDELOL]DPRVRSURFHVVRGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDSHUPLWLQGRDWpTXHHVVDDJLOLGDGH
SRVVDVHUXWLOL]DGDFRPRDUJXPHQWRSDUDVXEVWLWXLULQWHJUDOPHQWHRXHPSDUWHRSDJDPHQWRHP
GLQKHLUR SRU WHUUHQR SRU SHUPXWD HP IXWXUDV XQLGDGHV GRV HPSUHHQGLPHQWRV D VHUHP
FRQVWUXtGRVSHUPLWLQGRTXHRYHQGHGRUGRWHUUHQRFRQVLJDREWHUUiSLGRUHWRUQRVHRSWDUSHOR
UHFHELPHQWRGHSDUWHRXGHWRGRGRSUHoRGRWHUUHQRHPXQLGDGHVSURQWDVFRQVHJXLQGRFDSWXUDU
DIXWXUDYDORUL]DomRGDVXQLGDGHV1HVVHVFDVRVFRVWXPDPRVDGTXLULURVWHUUHQRVSRUPHLRGH
SHUPXWD QR ORFDO R TXH UHGX] ULVFRV H R GHVHPEROVR LQLFLDO GH IRUPD D YLDELOL]DU R UHWRUQR
SUHWHQGLGRSDUDRVHPSUHHQGLPHQWRV
2SURFHVVRGHLQFRUSRUDomRFRPHoDFRPDHVFROKDGRWHUUHQRIHLWDFRPEDVHHPIDWRUHVFRPR
UHYLVmRGHGDGRVWpFQLFRVGHPHUFDGRHILQDQFHLURV(PSULPHLUROXJDUYHULILFDPRVVHDiUHD
GRWHUUHQRDWHQGHjVHVSHFLILFDo}HVPtQLPDVSDUDRWLSRGHSURMHWRTXHGHVHMDPRVHPSUHHQGHU
8PDYH]LGHQWLILFDGRXPWHUUHQRHPSRWHQFLDODQDOLVDPRVDGRFXPHQWDomRGRWHUUHQRHGRV
SURSULHWiULRV H D SRVVLELOLGDGH GH REWHQomR GH WRGDV DV OLFHQoDV H DSURYDo}HV UHJXODWyULDV
QHFHVViULDVDRGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWR5HDOL]DPRVSHVTXLVDGHPHUFDGRDFHUFDGHSUHoR
FRPSUDGRUHV HP SRWHQFLDO LQFRUSRUDGRUDV ORFDLV GD UHJLmR FDUDFWHUtVWLFDV FRPXQV GH
HPSUHHQGLPHQWRVGDYL]LQKDQoDRIHUWDHGHPDQGDGRPHUFDGRUHOHYDQWHHUHQGDPpGLDHSHUILO
GDVSHVVRDVQDUHJLmR$SyVOHYDQWDUPRVWRGRVRVFXVWRVUHODFLRQDGRVDRSURMHWRHVWLPDPRVD
UHQWDELOLGDGHGRSURMHWRGHPRGRDGHWHUPLQDUVHRSURMHWRHPGLVFXVVmRDWHQGHQRVVRVFULWpULRV
GHUHWRUQRVREUHRFDSLWDOLQYHVWLGR
3URSRVWDV GH FRPSUD GH WHUUHQRV VmR IUHTXHQWHPHQWH UHFHELGDV GH DJHQWHV LPRELOLiULRV GH
SURSULHWiULRVGHWHUUHQRVGHFRQVWUXWRUDVRXPHVPRGHRXWUDVLQFRUSRUDGRUDVTXHHPPXLWRV
FDVRVSUHWHQGHPGHVHQYROYHUXPHPSUHHQGLPHQWRHPSDUFHULDFRQRVFRGDGDDFUHGLELOLGDGH
GDQRVVDPDUFDGRQRVVRUHFRQKHFLPHQWRHGDQRVVDUHOHYkQFLDQRVPHUFDGRVRQGHHVWDPRV
LQVHULGRV RV QRVVRV VyFLRV H D SRVLomR GH GHVWDTXH TXH RFXSDPRV QR PHUFDGR ORFDO $V
SHVTXLVDVFRQGX]LGDVSHODQRVVDiUHDGH1RYRV1HJyFLRVWDPEpPOHYDPDRGHVHQYROYLPHQWR
GHSURSRVWDVLQWHUQDVSDUDDDTXLVLomRGHWHUUHQRVPXLWDVYH]HVRULJLQDQGRDEXVFDHVSHFtILFD
GHGHWHUPLQDGRSHUILOHID]HQGRXPDFRPSRVLomRGHGLYHUVRVSHTXHQRVWHUUHQRVGHGLPHQV}HV
DSURSULDGDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULD
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+iWUrVPRGDOLGDGHVSULQFLSDLVGHDTXLVLomRGHWHUUHQRVDTXLVLomRFRPUHFXUVRVSUySULRVSRU
PHLRGHSHUPXWDVRXHPSDUFHULDFRPWHUFHLURVLQFOXLQGRIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHPWURFDGH
SDUWLFLSDomRQR9*9GRHPSUHHQGLPHQWR1RVHPSUHHQGLPHQWRVTXHUHDOL]DPRVQRV~OWLPRV
DQRVGRVWHUUHQRVIRUDPDGTXLULGRVSHODPRGDOLGDGHGHSHUPXWD'HWLYHPRVHPPpGLD
GR9*9UHODWLYRVDHVVHVSURMHWRVFRQVLGHUDGRVFRQMXQWDPHQWH
1RFDVRGHFRPSUDGHWHUUHQRVSRUPHLRGHSHUPXWDVRFRPSUDGRUFHGHDRYHQGHGRUGRWHUUHQR
XP GHWHUPLQDGR Q~PHUR GH XQLGDGHV TXH VHUmR FRQVWUXtGDV RX XP SHUFHQWXDO GDV YHQGDV
JHUDGDVSHORHPSUHHQGLPHQWR1yVWHPRVFRPRERDVSUiWLFDVUHDOL]DUDSHUPXWDSRUSHUFHQWXDO
GR9*9SRWHQFLDOGRSURMHWR1RV~OWLPRVDQRVDVDTXLVLo}HVIRUDPUHDOL]DGDVSHUPXWDQGRGH
DGR9*9SRWHQFLDO
1DGDWDGHVWHGRFXPHQWRSRVVXtDPRVlandbankGH5ELOK}HVHPWHUUHQRVDGTXLULGRVFRP
GLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDRXFRQGLFLRQDGRVORFDOL]DGRVQDVFLGDGHVGH3RUWR$OHJUH)ORULDQySROLV
H &D[LDV GR 6XO 'HVWH landbank FHUFD GH  IRUDP QHJRFLDGRV GLUHWDPHQWH SRU QyV VHP
LQWHUPHGLDomRLPRELOLiULDQRSURFHVVRHSUHSRQGHUDQWHPHQWHDWUDYpVGHSHUPXWDItVLFDQRORFDO

'HVHQYROYLPHQWR GH 3URGXWR (ODERUDomR H $SURYDomR GH 3URMHWRV H 5HJLVWUR GD
,QFRUSRUDomR
)RFDPRVQRVVHJPHQWRVGHPpGLDDOWDHDOWDUHQGDGHVHQYROYHQGRSURGXWRVLPRELOLiULRVFRP
DOWR YDORU DJUHJDGR HP WHUUHQRV ORFDOL]DGRV HP UHJL}HV SULYLOHJLDGDV QRV PXQLFtSLRV 3RUWR
$OHJUH )ORULDQySROLV H &D[LDV GR 6XO $ UHDOL]DomR GH HPSUHHQGLPHQWRV LQRYDGRUHV H
GLIHUHQFLDGRVWHPLQtFLRFRPRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHDUTXLWHWXUD~QLFRVHODERUDGRV
HPSDUFHULDFRPHVFULWyULRVGHDUTXLWHWXUDUHFRQKHFLGRVSHODVXDDWXDomRIRFDGDHPDUTXLWHWXUD
GHTXDOLGDGHHYDORUFRPR%HUQDUGHV$UTXLWHWXUD2EUD3ULPD$UTXLWHFW{QLFD$WKLp:RQUDWK
7ULSW\TXH$UFKLWHFWXUHH+%3URMHWRV
%XVFDQGRDWHQGHUjVH[SHFWDWLYDVGRPHUFDGRGHVHQYROYHPRVSURGXWRVHSURMHWRVDOLQKDGRV
FRPRFRQFHLWRGHVHMDGRSDUDFDGDQRYRHPSUHHQGLPHQWRFRPIRUWHRULHQWDomRPHUFDGROyJLFD
2VSURGXWRVVmRFXLGDGRVDPHQWHSURMHWDGRVSDUDDWHQGHUjVH[SHFWDWLYDVGRS~EOLFRDOYRHRV
SURMHWRVGHDUTXLWHWXUDVmRGHVHQYROYLGRVSHORVHVFULWyULRVHRXDUTXLWHWRVLGHQWLILFDGRVFRPR
SHUILOGHILQLGRSDUDFDGDSURGXWR$VLQJXODULGDGHQDGHILQLomRGRVPDWHULDLVDSOLFDGRVEHPFRPR
RXVRGHUHFXUVRVWHFQROyJLFRVHGHYDQJXDUGDVmRGLIHUHQFLDLVTXHRVGHVWDFDPHQWUHSURGXWRV
VLPLODUHVGDFRQFRUUrQFLD
$WUDYpV GR QRVVR VHWRU GH 3URGXWR H 3URMHWRV DOLQKDPRV WRGDV DV LQIRUPDo}HV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGRFRQFHLWRHSURGXWRHFRRUGHQDPRVRGHVHQYROYLPHQWRGHWRGRVRVSURMHWRV
QHFHVViULRV SDUD D UHDOL]DomR GH XP HPSUHHQGLPHQWR GH TXDOLGDGH VRE R SRQWR GH YLVWD GH
DUTXLWHWXUD H HQJHQKDULD$OLQKDGRV FRP RV VHWRUHV &RPHUFLDO (QJHQKDULD H 3ODQHMDPHQWR
GHILQLPRVRVWDPDQKRVGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVXDVXQLGDGHVRFRQFHLWRDUTXLWHW{QLFRDV
PpWULFDVGHFXVWRHYDORUGHYHQGDDVHUHPDGRWDGRVRSURJUDPDGHQHFHVVLGDGHVGDViUHDV
FRQGRPLQLDLV FRP VHXV HTXLSDPHQWRV GH OD]HU HVSRUWH H LQWHJUDomR VRFLDO RV PDWHULDLV GH
FRQVWUXomRGHDFDEDPHQWREHPFRPRRVLWHQVGHDPELHQWDomRGDViUHDVFRPXQV
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3DUD R GHVHQYROYLPHQWR GH FDGD SURMHWR VmR VHOHFLRQDGRV YiULRV SURILVVLRQDLV GDV iUHDV GH
DUTXLWHWXUD HQJHQKDULD H design 6mR HTXLSHV PXOWLGLVFLSOLQDUHV HQYROYHQGR SURILVVLRQDLV
DOWDPHQWHTXDOLILFDGRVHHVSHFLDOL]DGRV2XVRGHWHFQRORJLDVSDUDPHOKRULDQRGHVHQYROYLPHQWR
GRVSURMHWRVFRPRPRGHODJHQV'HDWHFQRORJLDBuilding Information Modeling %,0 SHUPLWHP
PDLRU DVVHUWLYLGDGH QR GHVHQYROYLPHQWR GRV SURMHWRV VHMD QD VXD YLVXDOL]DomR SUpYLD SHODV
HTXLSHVFRPHUFLDLVHGHmarketingVHMDSHORPDLRUQ~PHURGHLQIRUPDo}HV±HTXDOLGDGHGDV
PHVPDV±SDUDWRPDGDGHGHFLVmRSHODVHTXLSHVGHSURMHWRHQJHQKDULDHSODQHMDPHQWR
$ HVWUDWpJLD GH UHXQLU D YLVmR WpFQLFD GRV SURILVVLRQDLV GH DUTXLWHWXUD H HQJHQKDULD FRP R
FRQKHFLPHQWR H expertise GDV HTXLSHV GH marketing H YHQGDV QRV SHUPLWH FRQFHEHU H
GHVHQYROYHU SURMHWRV PDLV DOLQKDGRV jV QHFHVVLGDGHV GR PHUFDGR H FRP DV GHILQLo}HV GH
VLVWHPDV H PDWHULDLV DGHTXDGRV VRE R SRQWR GH YLVWD WpFQLFR H HVWpWLFR DVVHJXUDQGR VXD
YLDELOLGDGHHFRQ{PLFRILQDQFHLUDHSRUFRQVHTXrQFLDQRVVRGHVHPSHQKRHVSHUDGRHPWHUPRV
GHYHORFLGDGHPpGLDGHFRPHUFLDOL]DomR
6LPXOWDQHDPHQWH EXVFDPRV REWHU DV OLFHQoDV H DSURYDo}HV UHJXODWyULDV GH DXWRULGDGHV
PXQLFLSDLVQHFHVViULDVRTXHQRUPDOPHQWHOHYDDWpPHVHVSDUDWHUUHQRVGHDWpPLOPHWURV
TXDGUDGRVHDFLPDGHVVDPHWUDJHPRVSUD]RVSRGHPVHUPDLVORQJRV
8PDYH]REWLGDVDVOLFHQoDVSURFHGHPRVDRUHJLVWURGDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDSHUDQWHRRItFLR
GHUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWHPHGLDQWHRDUTXLYDPHQWRGDGRFXPHQWDomRSUHYLVWDQRDUW
GD/HLQ
1RVVRV GLIHUHQFLDLV QR SURFHVVR GH HODERUDomR GR SURGXWR H SURMHWR FRQVROLGDUDP D QRVVD
UHODomRFRPRPHUFDGRGHPRQVWUDQGRTXHHQWHQGHPRVRTXHRPHUFDGRLPRELOLiULRGHVHMDH
DQVHLD &RP R VXSRUWH GRV VHWRUHV GH marketing H FRPHUFLDO R VHWRU GH SURMHWRV H VHXV
HVFULWyULRV SDUFHLURV GHVHQYROYHP RV QRYRV SURGXWRV FRP DV GLUHWUL]HV DGHTXDGDV H VmR
GHVDILDGRVDGHVHQYROYHUSURMHWRVFDGDYH]PDLVLQRYDGRUHVHTXDOLILFDGRV
'RVODQoDPHQWRVUHFHQWHVGHVWDFDPVHRVHPSUHHQGLPHQWRV$O0DUH6XSHU4XDGUDH6&
6TXDUH&RUSRUDWH

'HVHQYROYLPHQWRGD&RQVWUXomR
3RVVXtPRVXPDiUHDGHHQJHQKDULDHSURGXomRUHVSRQViYHOSHODFRQWUDWDomRGHIRUQHFHGRUHV
HHPSUHLWHLURVEHPFRPRRJHUHQFLDPHQWRGHGHVXDVREUDVLQFOXLQGRDWLYLGDGHVFRPR
SODQHMDPHQWR FRQWURODGRULD H VHJXUDQoD GR WUDEDOKR $FUHGLWDPRV TXH GHVWD IRUPD
FRQVHJXLPRV REWHU QtYHLV VXSHULRUHV GH HILFLrQFLD H PDLRU FRQWUROH GD H[HFXomR GRV QRVVRV
FDQWHLURV GH REUDV TXH DSUHVHQWDUDP HP PpGLD XP FXVWR GH FRQVWUXomR  LQIHULRU DR
LQLFLDOPHQWHRUoDGRQRVHPSUHHQGLPHQWRVHQWUHJXHVQRH[HUFtFLRGH
1RVVR GHSDUWDPHQWR GH HQJHQKDULD VXSHUYLVLRQD D FRQVWUXomR GH FDGD SDUWH GD HGLILFDomR
FRRUGHQDDVDWLYLGDGHVGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRHGRVIRUQHFHGRUHVVXEPHWHVHXWUDEDOKR
DRVFRQWUROHVGHVHJXUDQoDHFXVWRLQWHUQRVPRQLWRUDDREVHUYkQFLDGHFyGLJRVHUHJXODPHQWRV
GH ]RQHDPHQWR H HGLILFDo}HV DOpP GH DVVHJXUDU D FRQFOXVmR WHPSHVWLYD GR SURMHWR
SRVVLELOLWDQGRDHQWUHJDGHXQLGDGHVYHQGLGDVGHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRV QRVFRQWUDWRV
GHFRPSUDHYHQGDHVXDVFDUrQFLDV FRPRSDGUmRGHTXDOLGDGHDGHTXDGRDRQRVVRSURSyVLWR
-85B63Y
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1RVVR GHSDUWDPHQWR GH HQJHQKDULD DFRPSDQKD PLQXFLRVDPHQWH RV SURFHVVRV GH YLVWRULD H
OLEHUDomR GH UHFXUVRV SHOR DJHQWH ILQDQFHLUR GD REUD JDUDQWLQGR DVVLP D FRQFOXVmR GRV
HPSUHHQGLPHQWRV FRP D DORFDomR GH UHFXUVRV SUHYLVWRV QDV SURMHo}HV ILQDQFHLUDV H GH
YLDELOLGDGHHFRQ{PLFDQRVSHUPLWLQGRREWHUUHWRUQRVPDLVDWUDWLYRVDRVQRVVRVDFLRQLVWDV
(P JHUDO DV REUDV VmR LQLFLDGDV HP DWp  PHVHV D SDUWLU GR ODQoDPHQWR GR QRYR
HPSUHHQGLPHQWR (P PpGLD R SUD]R GH FRQVWUXomR YDULD GH DFRUGR FRP R SRUWH GR
HPSUHHQGLPHQWR HQWUH  H  PHVHV $OJXQV HPSUHHQGLPHQWRV VmR FRQVWUXtGRV FRP
ILQDQFLDPHQWRjFRQVWUXomR
8WLOL]DPRVDWHFQRORJLD%,0QRSODQHMDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGRVQRVVRVSURMHWRVLQWHJUDQGR
LQIRUPDo}HV GH XP SURFHVVR GH FRQVWUXomR SRVVLELOLWDQGR RUoDPHQWRV PDLV SUHFLVRV H
UHVROXomRGHSUREOHPDVGHIRUPDPDLViJLOFRQIRUPHFLWDGRQRFDStWXORDQWHULRU

6HJXURV
1RVVDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHJXURVGDFRQVLVWHQDFRQWUDWDomRGHDSyOLFHVFRPFREHUWXUDV
GHVHJXURVSDUDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHOXFURVFHVVDQWHVDSyOLFHVGHVHJXURFRPFREHUWXUDGH
HYHQWXDLV ULVFRV GH HQJHQKDULD HUURV GH SURMHWRV GHVSHVDV H[WUDRUGLQiULDV FRP GHVHQWXOKR
SUHMXt]RV D IHUUDPHQWDV HTXLSDPHQWRV PyYHLV H HVWDFLRQiULRV SUHMXt]RV D LQVWDODo}HV
SURYLVyULDVSUHMXt]RVDSURSULHGDGHVFLUFXQYL]LQKDVGHQWUHRXWURV
1R kPELWR FRUSRUDWLYR WHPRV SRU SROtWLFD FRQWUDWDU DSyOLFHV GH VHJXUR QD PRGDOLGDGH
FRPSUHHQVLYR HPSUHVDULDO SDUD QRVVR HVFULWyULR H HQWHQGHPRV TXH DV PHVPDV VHMDP
DGHTXDGDV

E

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHYHQGDV

8PGRVQRVVRVPDLRUHVHVIRUoRVGXUDQWHRSURFHVVRGHODQoDPHQWRGHXPSURMHWRHVWiQDQRVVD
FRPHUFLDOL]DomR 'HWHPRV FRPR YDQWDJHP FRPSHWLWLYD XP GHSDUWDPHQWR LQWHUQR HVWUXWXUDGR
SDUD YHQGD GRV SURMHWRV DOpP GH SRVVXLUPRV SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GH  QD &)/ ,PyYHLV
+RXVH XPDFRUUHWRUDGHLPyYHLVWRWDOPHQWHGHGLFDGDjYHQGDGRVQRVVRVSURGXWRVDWXDQWH
QRVPHUFDGRVGH3RUWR$OHJUHH)ORULDQySROLV$+RXVHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDV
YHQGDV UHDOL]DGDV HQWUH  H  $ SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD +RXVH QmR VRPHQWH
SURSRUFLRQD R EHQHItFLR GH UHGXomR QR QRVVR FXVWR GH LQWHUPHGLDomR PDV WDPEpP IRUQHFH
LQWHOLJrQFLDFUXFLDOGHPHUFDGRHVHQVLELOLGDGHFRPHUFLDOQDSRQWDDXPHQWDQGRQRVVDIRUoDGH
YHQGDWDQWRSDUDODQoDPHQWRVTXDQWRSDUDXQLGDGHVHPHVWRTXH
,QLFLDPRV QRVVRV HVIRUoRV GH YHQGD VLPXOWDQHDPHQWH DR SURFHVVR GH ODQoDPHQWR GR
HPSUHHQGLPHQWR8VXDOPHQWHLQVWDODVHXPHVWDQGHGHYHQGDVQRORFDOGRHPSUHHQGLPHQWR
FRPFRQVWUXomRGHXPDSDUWDPHQWRPRGHORFRPWRGRVRVDVSHFWRVLPSRUWDQWHVSDUDWUDQVPLWLU
DH[SHULrQFLDPDLVSUy[LPDSRVVtYHOGHHVWDUHPXPDXQLGDGHFRQFOXtGDHDVVLPDWLQJLUQRVVR
S~EOLFRDOYR2VSDUFHLURVFRPHUFLDLVUHFHEHPWUHLQDPHQWRGHPRGRDPHOKRUDWHQGHURS~EOLFR
GR HPSUHHQGLPHQWR FRP R REMHWLYR GH REWHU DOWRV QtYHLV GH DWHQGLPHQWR DR FOLHQWH FRP
IRUQHFLPHQWRGHLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRSURMHWRFURQRJUDPDGDREUDPDWpULDVHPSUHJDGRV
HTXHVW}HVWpFQLFDVHVSHFtILFDVGRSURMHWR
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9HQGDVH0DUNHWLQJ
1RVVRVHVIRUoRVGHYHQGDVLQLFLDPVHDQWHVGRODQoDPHQWRGHXPHPSUHHQGLPHQWR3ULPHLUR
UHDOL]DPRVXPDSHVTXLVDGHPHUFDGRDQDOLVDPRVFRPRQRVVRVFRQFRUUHQWHVVHFRPXQLFDP
ID]HPRVXPDSHVTXLVDGHS~EOLFRDOYRHYHULILFDPRVRVPHOKRUHVFDQDLVGHFRPXQLFDomRFRP
RQRVVRSRWHQFLDOFOLHQWHGHILQLPRVSUHoRVHWDEHODVGHYHQGDVSUHSDUDPRVRVPDWHULDLVGH
FRPXQLFDomRHFDPSDQKDVGHmarketingHWUHLQDPRVQRVVDVHTXLSHVHFRUUHWRUHVGHYHQGDV
SDUDFRQKHFLPHQWRGRSURGXWR(VWHVGRLVGHSDUWDPHQWRVDWXDPGHPDQHLUDFRQMXQWDGHIRUPD
TXHDPERVWUDEDOKHPQDJHUDomRGHRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVSDUDD&RPSDQKLDHOLPLQDQGR
EDUUHLUDV GH FRPXQLFDomR H SRWHQFLDOL]DQGR RV UHVXOWDGRV 1DV SUDoDV HP TXH DWXDPRV
SRVVXtPRV SDUFHLURV WUHLQDGRV H HVSHFLDOL]DGRV QD FRPHUFLDOL]DomR GH LPyYHLV SDUD R QRVVR
S~EOLFRDOYR
$QWHVGRVODQoDPHQWRVpIHLWDDSUpYHQGDTXDQGRUHDOL]DPRVDSURVSHFomRSDUDDFDUWHLUDGH
FOLHQWHVDWLYRVGD&RPSDQKLD$WXDOPHQWHSRVVXtPRVXPDOWRtQGLFHGHUHLQFLGrQFLDGHFRPSUD
HRXLQGLFDomRGHFOLHQWHVVHMDQDFRPSUDGHLPyYHLVSDUDLQYHVWLPHQWRLPRELOLiULRRXWURFDGH
LPyYHO6HQGRDVVLPRVSURGXWRVYmRDPHUFDGRMiFRPXPDSDUFHODGHYHQGDHIHWLYDGDGHQWUR
GRnetworkingGDQRVVDiUHDFRPHUFLDO
1RVSUHRFXSDPRVWDPEpPHPUHSURGX]LUXPshowroomPRGHUQRHHPOLQKDFRPRFRQFHLWRGH
FDGDSURMHWRSDUDTXHDH[SHULrQFLDGHFRPSUDGRFOLHQWHVHMDDJUDGiYHOHHOHFRQVLJDPHOKRU
YLVXDOL]DURSURGXWRTXHHVWiDGTXLULQGR
&DGDYH]PDLVRGHSDUWDPHQWRGHmarketingXWLOL]DRVPHLRVGLJLWDLVFRPRIRUPDGHGLYXOJDomR
GRVHPSUHHQGLPHQWRVFRPRDXWLOL]DomRGHUHGHVVRFLDLVe-mail marketingZHEVLWHVlanding
pages VROXo}HV GH big data data driven HQWUH RXWURV 1RVVDV iUHDV GH marketing H YHQGDV
DWXDPHPFRQMXQWRQDDQiOLVHGHGDGRVSDUDGHFLV}HVLQWHOLJHQWHVHPHVWUDWpJLDVGHFORQDJHP
GHSHUILOGHFOLHQWHRIHUWDone-to-oneJHUHQFLDPHQWRGHleadsHIXQLOGHYHQGDV
'DGR R LPSDFWR GR &29,' QD FLUFXODomR GH SHVVRDV SHORV stands H FHQWURV GHYHQGD GH
QRVVRVHPSUHHQGLPHQWRVQRV~OWLPRVPHVHVSUHFLVDPRVDGDSWDUHLQRYDUQRVSRQWRVGHYHQGD
3'9V GHPRGRDDVVHJXUDUVHJXUDQoDHSDGU}HVGHKLJLHQHLPSRVWRVSHODVDXWRULGDGHVORFDLV
DRVFRUUHWRUHVHFOLHQWHV3DUDLVVRDGRWDPRVWRGRVRVSURWRFRORVQHFHVViULRVGHDFRUGRFRP
DVH[LJrQFLDVGD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH 206 
2XWURSRQWRGHDSUHQGL]DGRQRV~OWLPRVPHVHVWHPVLGRDFRQWUDWDomRFRPDVVLQDWXUDGLJLWDO
DWUDYpV GH SODWDIRUPDV 'RFX6LJQ H '6LJQ DOpP GDV UHXQL}HV D GLVWkQFLD DWUDYpV GH
IHUUDPHQWDVFRPR=RRPH0LFURVRIW7HDPV
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5HODFLRQDPHQWRFRPR&OLHQWH
$RORQJRGHWRGDVDVHWDSDVGRHPSUHHQGLPHQWRSURFXUDPRVWHUXPDSRVWXUDDWLYDHIOH[tYHO
SDUDRIHUHFHUXPDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGRHGHVHQYROYHUXPDUHODomRGHFRQILDQoDUHVSHLWR
H SUR[LPLGDGH FRP QRVVRV FOLHQWHV 1R QRVVR website DOpP GH VHUHP GLVSRQLELOL]DGDV
LQIRUPDo}HV VREUH DVSHFWRV FRUSRUDWLYRV p SRVVtYHO FRQKHFHU HP GHWDOKH WRGRV RV
HPSUHHQGLPHQWRVHODQoDPHQWRVWHUDFHVVRjVQRVVDVUHVSHFWLYDVILFKDVWpFQLFDVDOpPGHWHU
RDFRPSDQKDPHQWRGRDQGDPHQWRGDVREUDVYLJHQWHV$LQGDRIHUHFHPRVDWUDYpVGR3RUWDOGR
&OLHQWHDSRVVLELOLGDGHGHDFRPSDQKDPHQWRGRVDOGRGHYHGRUGRVHXFRQWUDWRUHDOL]DomRGH
SDJDPHQWRVDQWHFLSDo}HVTXLWDo}HVG~YLGDVHUHDOL]DomRGHDWXDOL]Do}HVFDGDVWUDLV
7HPRV DORFDGR HP FDGD REUD HP H[HFXomR XP DUTXLWHWR SDUD UHDOL]DomR GD LQWHUIDFH FRP R
FOLHQWH DSUHVHQWDQGR R SURMHWR HP VHXV GHWDOKHV WpFQLFRV H LQIRUPDo}HV VREUH R SURGXWR
LQFOXLQGRUHYHVWLPHQWRVDFDEDPHQWRVVLVWHPDVSURMHWDGRVEHPFRPRUHSDVVHGHLQIRUPDo}HV
SDUDTXHRFOLHQWHSRVVDGHVHQYROYHURVHXSURMHWRGHDUTXLWHWXUDGHLQWHULRUHVVLPXOWDQHDPHQWH
jH[HFXomRGDREUD2DUTXLWHWRGHREUDDFRPSDQKDRVFOLHQWHV±RXVHXVDUTXLWHWRV±QDVYLVLWDV
j REUD GXUDQWH VXD H[HFXomR H WDPEpP UHDOL]D D YLVWRULD ILQDO GH HQWUHJD FRP R FOLHQWH SDUD
HPLVVmR GH SRVVH GD XQLGDGH 7HPRV FRPR REMHWLYR GHVWH SURFHVVR PDQWHU XP FDQDO GH
FRPXQLFDomR FRP R FOLHQWH TXH IRUQHoD WUDQVSDUrQFLD H VHJXUDQoD FRP XP SURILVVLRQDO TXH
FRQKHoDEHPRSURMHWRHDVXDH[HFXomRYLVWRTXHHVWHPHVPRDUTXLWHWRpRUHVSRQViYHOGHQWUR
GR VHWRU GH 3URGXWR H 3URMHWRV SHOR VXSRUWH H DFRPSDQKDPHQWR GD REUD GXUDQWH WRGD VXD
H[HFXomREHPFRPRRUHVSRQViYHOSHODH[HFXomRHPFRQMXQWRFRPRHVFULWyULRGHDUTXLWHWXUD
FRQWUDWDGRSHORSURMHWRGHDUTXLWHWXUDGHLQWHULRUHVTXDQGRILQDOL]DGDDREUD
1RVVRSURJUDPDGHUHODFLRQDPHQWRFRPRFOLHQWHpXPDIRUWHIHUUDPHQWDSDUDDYHQGDGHQRYDV
XQLGDGHVSRLVSRVVLELOLWDUHIRUoDUXPYtQFXORGHILGHOL]DomRFRPRVFRPSUDGRUHVGHXQLGDGHV
HPIXWXUDVFRPSUDV$OpPGLVVRFRQWDPRVFRPXPLPSRUWDQWHEDQFRGHGDGRVH&50DWLYRQR
JHUHQFLDPHQWRGDQRVVDFDUWHLUDGHFOLHQWHVFRQVWUXtGRDRORQJRGRVQRVVRVDQRVGHKLVWyULD

F

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

L &RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV
2PHUFDGRLPRELOLiULRGH)ORULDQySROLV3RUWR$OHJUHH&DL[DVGR6XOpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGRH
FRPSHWLWLYR1RVVRVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHVQRPHUFDGRGH3RUWR$OHJUHVmR:ROHQV'XUDID
(YHQH&\UHOD1RPHUFDGRGH)ORULDQySROLVLGHQWLILFDPRVD:.RHULFKHD'LPDVFRPRQRVVRV
SULQFLSDLVFRQFRUUHQWHV
(PJHUDORVPHUFDGRVLPRELOLiULRVGH3RUWR$OHJUHH)ORULDQySROLVFDUDFWHUL]DPVHSRUSHTXHQDV
LQFRUSRUDGRUDV FRP EDL[R QtYHO GH FDSLWDOL]DomR (Q[HUJDPRV HVVD IUDJPHQWDomR FRPR XPD
JUDQGHRSRUWXQLGDGHSDUDXPSOD\HUFRPDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPIRFRH[FOXVLYRGH
DWXDomR QDV FDSLWDLV GD 5HJLmR 6XO GR %UDVLO 2V SULQFLSDLV IDWRUHV FRPSHWLWLYRV QR UDPR GH
LQFRUSRUDo}HV LPRELOLiULDV LQFOXHP GLVSRQLELOLGDGH H ORFDOL]DomR GH WHUUHQRV SUHoRV
ILQDQFLDPHQWR SURMHWRV TXDOLGDGH UHSXWDomR H FDSLWDO 8PD VpULH GH LQFRUSRUDGRUHV
UHVLGHQFLDLVHFRPSDQKLDVGHVHUYLoRVLPRELOLiULRVFRQFRUUHP L QDDTXLVLomRGHWHUUHQRV LL QD
WRPDGDGHUHFXUVRVILQDQFHLURVSDUDLQFRUSRUDomRH LLL QDEXVFDSRUFRPSUDGRUHVHPSRWHQFLDO
2XWUDVFRPSDQKLDVLQFOXVLYHHVWUDQJHLUDVHPDOLDQoDVFRPSDUFHLURVORFDLVSRGHPSDVVDUD
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DWXDU DWLYDPHQWH QD DWLYLGDGH GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO QRV SUy[LPRV DQRV
DXPHQWDQGRDLQGDPDLVDFRQFRUUrQFLD$GLFLRQDOPHQWHDOJXQVFRPSHWLGRUHVSRGHPGLVSRUGH
PDLV UHFXUVRV ILQDQFHLURV TXH QyV H GHVWH PRGR SRGHP YLU D VH VXVWHQWDU FRP PHQRV
GLILFXOGDGHVHPpSRFDVGHFULVHQRPHUFDGRLPRELOLiULR
2PHUFDGRTXHHQGHUHoDPRVQD5HJLmR6XOGRSDtVpRGHPpGLDDOWDHDOWDUHQGDFRPSURYDGR
SHORWLFNHWPpGLRGHYHQGDGDVXQLGDGHVGRVHPSUHHQGLPHQWRVTXHLQFRUSRUDPRVQRV~OWLPRV
DQRV GH 5 PLOK}HV 7DO PHUFDGR UHSUHVHQWD QDV WUrV FDSLWDLV GD 5HJLmR 6XO  GR
PHUFDGRWRWDOGHSRWHQFLDOHVWLPDGRGH5ELOK}HV

9*90pGLD$OWDH$OWD5HQGDQR9*9WRWDO


)RQWH&RQVXOWRULD%UDLQ


3DUDDQiOLVHGRVPHUFDGRVGHPpGLDDOWDHDOWDUHQGDQDVFLGDGHVGH&XULWLED)ORULDQySROLVH
3RUWR$OHJUHOHYRXVHHPFRQWDHPSUHHQGLPHQWRVDFLPDGH5PLOKmRHSDUDDFLGDGHGH
6mR3DXORHPSUHHQGLPHQWRVDFLPDGH5PLOK}HVFRQIRUPHOHYDQWDPHQWRGD&RQVXOWRULD
%UDLQ

2 9*9 WRWDO ODQoDGR GRV SDGU}HV PpGLDDOWD H DOWD UHQGD HP &XULWLED GH  D 
FRUUHVSRQGH D  GR 9*9 ODQoDGR WRWDO QD FLGDGH (P )ORULDQySROLV 3RUWR $OHJUH H 6mR
3DXOR HVVH Q~PHUR FRUUHVSRQGH D   H  UHVSHFWLYDPHQWH 3RU ILP QyV
GHWHPRV DSHQDV GRLV FRPSHWLGRUHV FRP DWXDomR QD 5HJLmR 6XO FRP DFHVVR DR PHUFDGR GH
FDSLWDLV SDUD ILQDQFLDU VXDV H[SDQV}HV 'HQWUH HOHV SRVVXtPRV R PDLRU HP WDPDQKR GH
landbankQRVVHJPHQWRVGHPpGLDDOWDHDOWDUHQGDXPDYH]TXHDVGHPDLVIRFDPVRPHQWHQR
5LR*UDQGHGR6XOHHPPHUFDGRVGLYHUVRVWDLVFRPRORWHDPHQWRV0&09EDL[RPpGLRPpGLR
DOWRHDOWRSDGUmR
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/DQGEDQNGH&RPSHWLGRUHVSDUDD5HJLmR6XO 5ELOK}HV 



ϯ͕ϵ



Ϯ͕ϲϱ
ϭ͕ϯ





ηϭ

&>

ηϯ

)RQWH&RPSDQKLDHLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGR5,GDV&RPSDQKLDV

'D PHVPD IRUPD TXDQGR FRPSDUDGR FRP R landbank GRV FRPSHWLGRUHV QR HVWDGR GH 6mR
3DXORpSRVVtYHOHYLGHQFLDUTXHH[LVWHXPJUDQGHQ~PHURGHFRPSDQKLDVWDQWRS~EOLFDVTXDQWR
SULYDGDV FRP XP YROXPH GH landbank PDLRU TXH DSUHVHQWDPRV (VVD HYLGHQFLD FRPR R
PHUFDGRGH6mR3DXORWHPPDLRUFRPSHWLomRTXDQGRFRPSDUDGRFRPRPHUFDGRHPDWXDPRV
DRWRGRRHVWDGRDSUHVHQWDXPODQGEDQNGH5ELOK}HV,QFRUSRUDGRUDVDEHUWDVHPEROVD
DSUHVHQWDP XP ODQGEDQN GH 5 ELOK}HV QR HVWDGR GH 6mR 3DXOR HQTXDQWR TXH
LQFRUSRUDGRUDVSULYDGDVGHWpP5ELOK}HVFRQIRUPHOHYDQWDPHQWRGD&RQVXOWRULD%UDLQ

/DQGEDQNGH&RPSHWLGRUHV3~EOLFRVSDUD6mR3DXOR 5ELOK}HV 

,QFRUSRUDGRUDV

/DQGEDQN 5%Q 

/DQGEDQNHP63 5%Q 
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)RQWH%UDLQ
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/DQGEDQNGH&RPSHWLGRUHV3ULYDGRVHP6mR3DXOR 5ELOK}HV 

,QFRUSRUDGRUDV

/DQGEDQN 5%Q 

/DQGEDQNHP63 5%Q 
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6XE7RWDO&DSLWDO)HFKDGR
)RQWH%UDLQ

LL 

3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDSUHVHQWDPRVXPmarket shareGH
 HP 3RUWR $OHJUH  HP )ORULDQySROLV  HP &D[LDV GR 6XO FRQVLGHUDQGR R WRWDO GH
XQLGDGHVUHVLGHQFLDLVYHQGLGDVHPQRVVRVHJPHQWRQDVFLGDGHVGH)ORULDQySROLV3RUWR$OHJUH
H&DL[DGR6XOUHVSHFWLYDPHQWHVHJXQGRGDGRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD1HVVHSHUtRGRIRUDP
YHQGLGDVXPWRWDOGHXQLGDGHVUHVLGHQFLDLVFRQWUDXQLGDGHUHVLGHQFLDLVYHQGLGDVSRUQyV
3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDPRVXPmarket share
GH  HP 3RUWR $OHJUH  HP )ORULDQySROLV H  HP &D[LDV FRQVLGHUDQGR R WRWDO GH
XQLGDGHVUHVLGHQFLDLVYHQGLGDVHPQRVVRVHJPHQWRQDVFLGDGHVGH)ORULDQySROLV3RUWR$OHJUH
H&DL[DGR6XOUHVSHFWLYDPHQWHVHJXQGRGDGRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD1HVVHSHUtRGRIRUDP
YHQGLGDVXPWRWDOGHXQLGDGHVUHVLGHQFLDLVFRQWUDXQLGDGHVUHVLGHQFLDLVYHQGLGDVSRU
QyV
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(A) Perspectivas de crescimento da economia brasileira.
$ UHFHVVmR HFRQ{PLFD SHOD TXDO R %UDVLO SDVVRX QRV DQRV GH  H  LQIOXHQFLRX
QHJDWLYDPHQWHRVHWRULPRELOLiULR$UHFXSHUDomRRUDHVSHUDGDSDUDRVDQRVVHJXLQWHVQmRIRL
FRQFUHWL]DGDVHQGRDLQGDPDLVGHWXUSDGDHPHPIXQomRGDFULVHJHUDGDSHODSDQGHPLD
GR &29,' $V SURMHo}HV GH PHUFDGR FRPSLODGDV SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO VXJHUHP
H[SHFWDWLYDGHUHWRPDGDQRFUHVFLPHQWRGR3,%DSDUWLUGRDQRGHFRPWD[DVGHLQIODomR
FRQWURODGDVHDEDL[RGDPHWDHVWLSXODGDSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO

&UHVFLPHQWRGR3,%+LVWyULFRH3URMHWDGR  
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$

$

$

(

(

)RQWH3URMHomRFRPRPpGLDGR6LVWHPDGH([SHFWDWLYDVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOFRQVXOWDHPDJRVWRGH




,3&$+LVWyULFRH3URMHWDGR  











$

$

$

$

(

(



)RQWH3URMHomRFRPRPpGLDGR6LVWHPDGH([SHFWDWLYDVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOFRQVXOWDHP
DJRVWRGH


2VHWRULPRELOLiULREUDVLOHLURIRLXPGRVSRXFRVTXHMiGHUDPVLQDLVFODURVGHUHFXSHUDomRQRV
PHVHVILQDLVGRSULPHLURVHPHVWUHGH'HDFRUGRFRPGDGRVGR&$*('IRLRVHJXQGR
VHWRUTXHPDLVHPSUHJRXHPMXOKRGHFRPPLODGPLVV}HVOtTXLGDV
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$GPLVV}HV 'HPLVV}HV /tTXLGDVSRUVHWRU GHHPSUHJRV 






$JULFXOWXUD

&RQVWUXomR ,QG~VWULDJHUDO

&RPpUFLR


6HUYLoRV





)RQWH1292&$*('(VWDWtVWLFDV0HQVDLVGR(PSUHJR)RUPDOFRQVXOWDHPDJRVWRGH


(B) Cenário de crédito positivo dos próximos anos
$H[SHFWDWLYDGHUHWRPDGDGRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRGR%UDVLOSyVSDQGHPLDEHPFRPRDV
H[SHFWDWLYDVGHPDQXWHQomRGDLQIODomRDEDL[RGDPHWDHVWLSXODGDSHOR%DQFR&HQWUDOGHYH
IRPHQWDURDXPHQWRGDFDSWDomRGHFUpGLWRQRSDtV'HVVDIRUPDHVSHUDVHTXHDWD[D6HOLFH
SRUVXDYH]DWD[DGHMXURVUHDOSHUPDQHoDHPQtYHLVEDL[RVQRVSUy[LPRVDQRVSRVVLELOLWDQGR
DH[SDQVmRGRILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRHDUHGXomRQRVMXURVKLSRWHFiULRVIRPHQWDQGRDVVLP
RVHWRUGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULD

6HOLF+LVWyULFDH3URMHWDGD )LQDOGH3HUtRGR 









$

$

$

$

(



(





)RQWH3URMHomRFRPRPpGLDGR6LVWHPDGH([SHFWDWLYDVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
FRQVXOWDHPDJRVWRGH
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(YROXomRGDVFRQFHVV}HVGHFUpGLWRFRPUHFXUVRVOLYUHVQR%UDVLO %DVH 







PDU

GH]

DJR

DEU

MDQ

VHW

PDL

IHY

RXW

MXO

PDU

QRY

DJR

DEU

MDQ







)RQWH%DQFR&HQWUDOFRQVXOWDHPMXQKRGH


$SHVDUGDEDL[DSHQHWUDomRRILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRYHPFUHVFHQGRGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
QRV ~OWLPRV DQRV HVSHFLDOPHQWH QR SULPHLUR VHPHVWUH GH  $ LQDGLPSOrQFLD TXH YLQKD
FDLQGRGHVGHDSUHVHQWRXDXPHQWRV~ELWRQRSULPHLURVHPHVWUHGHHPIXQomRGD
SDQGHPLDGH&29,'1RHQWDQWRHVSHUDVHTXHRVQtYHLVGHLQDGLPSOrQFLDVHQRUPDOL]HP
XPDYH]TXHRVXUWRGH&29,'WHQKDVLGRFRQWURODGRHRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDUHWRPDGR

,QDGLPSOrQFLD+LSRWHFiULD VREUHR)LQDQFLDPHQWR,PRELOLiULR7RWDO 

ϯ͕ϬϬй
Ϯ͕ϱϬй
Ϯ͕ϬϬй
ϭ͕ϱϬй
ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϱϬй

)RQWH%DQFR&HQWUDOFRQVXOWDHPMXQKRGH

ĂďƌͲϮϬ

ũĂŶͲϮϬ

ŽƵƚͲϭϵ

ũƵůͲϭϵ

ĂďƌͲϭϵ

ũĂŶͲϭϵ

ŽƵƚͲϭϴ

ũƵůͲϭϴ

ũĂŶͲϭϴ

ĂďƌͲϭϴ

ŽƵƚͲϭϳ

ũƵůͲϭϳ

ĂďƌͲϭϳ

ũĂŶͲϭϳ

ũƵůͲϭϲ

ŽƵƚͲϭϲ

ĂďƌͲϭϲ

ũĂŶͲϭϲ

Ϭ͕ϬϬй



5HFHQWHPHQWH R &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO &01  DGRWRX PHGLGDV SDUD LQFHQWLYDU R
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRHSRUWDQWRSURPRYHUDUHWRPDGDGHFUHVFLPHQWRGRVHWRU$VPHGLGDV
DGRWDGDVLQFOXHP L DDOWHUDomRQRWHWRGHYDORUGRLPyYHOSDUDHQTXDGUDPHQWRQR6LVWHPD
)LQDQFHLUR+DELWDFLRQDO 6)+ H LL DUHPRomRGROLPLWHVREUHRSHUFHQWXDOGDSRXSDQoDTXH
SRGHVHUGLUHFLRQDGRSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSDUDILQDQFLDUXQLGDGHVFXMRYDORUVHMDVXSHULRU
DRWHWRSDUDR6)+SHUPLWLQGRTXHPDLVSHVVRDVXWLOL]HPRVUHFXUVRVGR)*76SDUDILQDQFLDU
LPyYHLV
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$PDLRURIHUWDGHFUpGLWRLPRELOLiULRHPIXQomRGDTXHGDQDWD[DGHMXURVHPDLRUSUD]RGRV
ILQDQFLDPHQWRVIRPHQWDUDPSULQFLSDOPHQWHRPHUFDGRLPRELOLiULRGHPHQRUUHQGD$VPHGLGDV
DGRWDGDV SHOR &01 QR HQWDQWR WDPEpP SHUPLWLUDP TXH LPyYHLV GH PDLRU YDORU VHMDP
ILQDQFLDGRVFRPWD[DVGHILQDQFLDPHQWRPDLVDWUDWLYDVRTXHEHQHILFLDDVLQFRUSRUDGRUDVTXH
DWXDPQHVVHQLFKRGHPHUFDGRGHPDLRUYDORUDJUHJDGR

)LQDQFLDPHQWRV,PRELOLiULRVFRP5HFXUVRVGDV&DGHUQHWDVGR6LVWHPD%UDVLOHLUR
GH3RXSDQoDH(PSUpVWLPR6%3( 5ELOK}HV 

ϭϬ͕Ϭ
ϴ͕Ϭ
ϲ͕Ϭ
ϰ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ



ŵĂŝͲϮϬ

ŵĂƌͲϮϬ

ũĂŶͲϮϬ

ŶŽǀͲϭϵ

ƐĞƚͲϭϵ

ũƵůͲϭϵ

ŵĂŝͲϭϵ

ũĂŶͲϭϵ

ŵĂƌͲϭϵ

ŶŽǀͲϭϴ

ƐĞƚͲϭϴ

ũƵůͲϭϴ

ŵĂŝͲϭϴ

ŵĂƌͲϭϴ

ũĂŶͲϭϴ

ŶŽǀͲϭϳ

ƐĞƚͲϭϳ

ũƵůͲϭϳ

ŵĂŝͲϭϳ

ŵĂƌͲϭϳ

ũĂŶͲϭϳ

Ͳ



)RQWH$%(&,3FRQVXOWDHPMXQKRGH


(C) O momento do mercado imobiliário na região Sul e no Brasil
$VFLQFRUHJL}HVJHRJUiILFDVQDVTXDLVR%UDVLOpGLYLGLGR±6XO6XGHVWH&HQWUR2HVWH1RUWHH
1RUGHVWH ± SRVVXHP FDUDFWHUtVWLFDV EDVWDQWH GLVWLQWDV HP WHUPRV GH SRSXODomR DEVROXWD
GHQVLGDGH SRSXODFLRQDO DWLYLGDGH HFRQ{PLFD UHQGD PpGLD H GHVHQYROYLPHQWR H LQ~PHUDV
JUDQGHV FLGDGHV HP UHJL}HV PHWURSROLWDQDV R TXH p QDWXUDO SDUD XP SDtV FRP GLPHQV}HV
FRQWLQHQWDLVFRPRR%UDVLO
$UHJLmR6XOpDVHJXQGDPDLVULFDGR%UDVLOHPWHUPRVGHFRQWULEXLomRSDUDR3,%EUDVLOHLURGH
DFRUGRFRPGDGRVGH'HDFRUGRFRPR,%*(DUHJLmR6XOIRUPDGDSHORVHVWDGRVGR5LR
*UDQGH GR 6XO 6DQWD &DWDULQD H 3DUDQi SRVVXtD XPD SRSXODomR WRWDO GH  PLOK}HV GH
KDELWDQWHVHPFHUFDGHGDSRSXODomREUDVLOHLUDHTXHUHSUHVHQWDGDSRSXODomR
GRHVWDGRGH6mR3DXORFRQIRUPHSRSXODomRHVWLPDGDSHOR,%*(HP(PR3,%GD
UHJLmR6XOWRWDOL]RX5WULOKmRFHUFDGHGR3,%GDV8QLGDGHV)HGHUDWLYDVGR%UDVLOQR
PHVPRDQRRXVHMDSRVVXtDHQWmRXP3,%SHUFDSLWDGH5VXSHULRUjPpGLDGRSDtV
GH5HP
$UHJLmRPHWURSROLWDQDGH3RUWR$OHJUHSRVVXtDPLOK}HVGHKDELWDQWHVHPFRP3,%
SHUFDSLWDGH5VXSHULRUjPpGLDHVWDGXDOGR5LR*UDQGHGR6XOHjPpGLDEUDVLOHLUD
$UHJLmRPHWURSROLWDQDGH)ORULDQySROLVSRVVXtDPLOK}HVGHKDELWDQWHVHPFRP3,%SHU
FDSLWDGH5LQIHULRUjPpGLDHVWDGXDOPDVDLQGDDVVLPVXSHULRUjPpGLDGR%UDVLO
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$UHJLmRPHWURSROLWDQDGH&XULWLEDDSUHVHQWDYDPLOK}HVGHKDELWDQWHVHPFRP3,%SHU
FDSLWDGH5VXSHULRUjPpGLDHVWDGXDOGR3DUDQiHGR%UDVLO
2VtQGLFHVGHGHVHPSUHJRQRVWUrVHVWDGRVGDUHJLmRWDPEpPVmRLQIHULRUHVjPpGLDQDFLRQDO
1RSULPHLURWULPHVWUHGHDUHJLmRDSUHVHQWRXGHDFRUGRFRPR,%*(XPtQGLFHGH
GHWD[DGHGHVRFXSDomRLQIHULRUjPpGLDGDUHJLmR6XGHVWHGHHGR%UDVLOGH
(PPDUoRGHDVWD[DVGHGHVRFXSDomRGLYXOJDGDVSHOR,%*(QDVUHJL}HVPHWURSROLWDQDV
GH 3RUWR $OHJUH H )ORULDQySROLV IRUDP GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH tQGLFHV LQIHULRUHV j
PpGLDQDFLRQDO )RQWH31$'0DLR,%*( 
$OpP GLVVR DV FLGDGHV GH 3RUWR $OHJUH )ORULDQySROLV H &XULWLED DSUHVHQWDP GHQVLGDGH
GHPRJUiILFD PDLRU GR TXH D PpGLD QDFLRQDO GH  KDELWDQWHV SRU NPð FRP RV VHJXLQWHV
tQGLFHVUHVSHFWLYDPHQWHKDELWDQWHVSRUNPðKDELWDQWHVSRUNPðHKDELWDQWHVSRU
NPð )RQWH,%*( 

9DULDomR$QXDOGR3URGXWR,QWHUQR%UXWR  


)RQWH7HQGrQFLDV

(QWUHRVDQRVGHHDUHJLmR6XOGR%UDVLODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGR3,%DFLPDGR
UHJLVWUDGRSHORSDtVFRPRXPWRGRHRGREURQR~OWLPRWULrQLRGRHVWDGRGH6mR3DXORRPDLV
ULFRGDIHGHUDomR2FUHVFLPHQWRDFXPXODGRGR3,%GXUDQWHRSHUtRGRQDUHJLmRVXOIRLGH
HQTXDQWRR%UDVLOFUHVFHXH6mR3DXOR0DLVHVSHFLILFDPHQWHRVHVWDGRVGR5LR
*UDQGHGR6XOH6DQWD&DWDULQDYHPDSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWRVFRQVLVWHQWHVGHYLGRjHYROXomR
GDLQG~VWULDORFDO PiTXLQDVYHtFXORVHDOLPHQWRV DJURSHFXiULDHGRFRPpUFLR

6HJXQGRSHVTXLVDHQFRPHQGDGDj&RQVXOWRULD%UDLQRQ~PHURGHLPyYHLVYHQGLGRVQDVFDSLWDLV
GDUHJLmR6XOHPIRLGH5ELOK}HVRPDLRUQRV~OWLPRVDQRV







-85B63Y

622
PÁGINA: 136 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

(YROXomRGR9*9ODQoDGRQDVFDSLWDLVGD5HJLmR6XO
5ELOK}HVSRUDQR 

Ϯ͕ϱ
Ϯ͕Ϯ

Ϯ

ϭ͕ϳ
ϭ͕ϯ

ϭ͕ϱ
ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞ

ƵƌŝƚŝďĂ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ



)RQWH&RQVXOWRULD%UDLQ

1D FLGDGH GH 3RUWR $OHJUH R FUHVFLPHQWR GR 9*9 YHQGLGR HQWUH  H  IRL GH 
DEDL[RGRVDSUHVHQWDGRVQDFLGDGHGH6mR3DXORFRQIRUPHHVWXGRGD%UDLQ&RQVXOWRULD
HP2FUHVFLPHQWRLQIHULRUTXHWDPEpPIRLREVHUYDGRQDVRXWUDVFDSLWDLVGDUHJLmR6XOp
IUXWRGRHVWtPXORPDLRUGHJUDQGHVODQoDPHQWRVTXHRFRUUHXHP6mR3DXOR1RV~OWLPRVDQRV
REVHUYRXVHXPPRYLPHQWRGHDEVRUomRGHHVWRTXHVQDUHJLmR6XO7DOPRYLPHQWRSRGHVHU
SHUFHELGRQRVSUy[LPRVGRLVJUiILFRVDSUHVHQWDGRVQRVTXDLVR 9*9ODQoDGRHP6mR3DXOR
DFXPXODGRQRV~OWLPRVDQRVpVXSHULRUDR9*9YHQGLGRQRV~OWLPRVDQRVHQTXDQWRTXHQD
5HJLmR6XODWHQGrQFLDIRLGHDEVRUomRGHHVWRTXHFRPQ~PHURVGH9*9YHQGLGRQRV~OWLPRV
DQRVVXSHULRUHVDR9*9ODQoDGR

9*9'LVSRQtYHO
5%LOK}HV 

ϱ

ϯ͕ϵ

ϯ͕ϴ

ϰ

Ϯ͕ϰ

ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ
ƵƌŝƚŝďĂ

0XQLFtSLR

&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ

2IHUWD)LQDO
(PXQLGDGHV 

WŽƌƚŽůĞŐƌĞ

9*9'LVSRQtYHO
5HP%LOK}HV 



3DUW  

&XULWLED







)ORULDQySROLV







3RUWR$OHJUH







7RWDO5HJLmR6XO &DSLWDLV 







)RQWH&RQVXOWRULD%UDLQ
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9*9/DQoDGR
%DVH 
ϱϬϬ
ϮϴϮ͕Ϯ
ϭϯϯ͕ϳ

ϭϬϬ
Ϭ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ZĞŐŝĆŽ^Ƶů

ϮϬϭϵ

^ĆŽWĂƵůŽ

)RQWH&RQVXOWRULD%UDLQ








9*99HQGLGR
%DVH 

ϯϬϬ




Ϯϰϭ͕ϰ

ϮϬϬ
ϭϬϬ

ϭϰϱ͕ϳ

ϭϬϬ

Ϭ



ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ
ZĞŐŝĆŽ^Ƶů

)RQWH&RQVXOWRULD%UDLQ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

^ĆŽWĂƵůŽ
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9*99HQGLGR
5%LOK}HV 




)RQWH&RQVXOWRULD%UDLQ

'HPDQGD,PRELOLiULD
$GHPDQGDSRULPyYHLVUHVLGHQFLDLVQRORQJRSUD]RpIXQomRGHDOJXQVIDWRUHVVRFLRHFRQ{PLFRV
GHQWUH RV TXDLV D  FUHVFLPHQWR GD SRSXODomR E  DXPHQWR GD UHQGD IDPLOLDU F  Q~PHUR GH
KDELWDQWHVSRUGRPLFtOLRH G DOWHUDomRQDSLUkPLGHHWiULDFRPHQYHOKHFLPHQWRGDSRSXODomR

D 7D[DGHFUHVFLPHQWRGDSRSXODomR'HDFRUGRFRPR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH
(VWDWtVWLFD ,%*( HPDSRSXODomREUDVLOHLUDDWLQJLUiFHUFDGHPLOK}HVGHKDELWDQWHV
 DFLPD GD SRSXODomR EUDVLOHLUD HP  7DO FUHVFLPHQWR GD SRSXODomR LPSDFWDUi
SRVLWLYDPHQWHDFRQVWUXomRGHPRUDGLDVSDUDDFRPRGDURDGLFLRQDOGHFLGDGmRVQDVFLGDGHV
EUDVLOHLUDV

3RSXODomR%UDVLOHLUD+LVWyULFRH3URMHWDGR PLOK}HVGHKDELWDQWHV 




























)RQWH,%*(FRQVXOWDHPMXQKRGH
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E &UHVFLPHQWRGDUHQGDIDPLOLDU$SHVDUGDUHFHQWHUHFHVVmRHFRQ{PLFDQR%UDVLODUHQGD
PpGLD SHU FDSLWD QR SDtVFUHVFHXFHUFD GH  HQWUH  H  VXSRUWDQGR R PHUFDGR
LPRELOLiULR-iSDUDRVHVWDGRVGR5LR*UDQGHGR6XOH6DQWD&DWDULQDRFUHVFLPHQWRGDUHQGD
GRPLFLOLDUSHUFDSLWDQRPHVPRSHUtRGRIRLGHHUHVSHFWLYDPHQWHGHDFRUGRFRP
R,%*(2VGRLVHVWDGRVDSUHVHQWDPUHQGDPpGLDSHUFDSLWDVXSHULRUjPpGLDEUDVLOHLUDHPXLWR
SUy[LPDVDRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVSHORHVWDGRGH6mR3DXOR$OpPGLVVRDGHVLJXDOGDGHVRFLDO
QR %UDVLO FDLX QDV ~OWLPDV GpFDGDV 2 tQGLFH *,1, PHGLGD GH FRQFHQWUDomR GH UHQGD HQWUH
GLIHUHQWHV JUXSRV VRFLRHFRQ{PLFRV GR %UDVLO IRL GH   LQGLFD SHUIHLWD LJXDOGDGH
HQTXDQWRLQGLFDGHVLJXDOGDGHDEVROXWD HPXPGRVPHQRUHVGDVpULHKLVWyULFD3DUD
ILQVGHFRPSDUDomRHPRtQGLFH*,1,GR%UDVLOHUDGH

(YROXomRGR5HQGLPHQWR'RPLFLOLDUSHU&DSLWD 5PrV 

ϭ͘ϵϰϲ
ϭ͘ϴϵϴ
ϭ͘ϳϮϯ
ϭ͘ϳϭϮ
ϭ͘ϰϴϮ
ϭ͘ϰϯϵ
ϭ͘ϯϳϯϭ͘ϴϰϯ
ϭ͘Ϯϲϴϭ͘ϳϬϱ
ϭ͘ϮϮϲϭ͘ϲϯϱ
ϭ͘ϭϭϯϭ͘ϱϱϰ
ϭ͘ϯϲϴ
ϭ͘ϰϱϴ
ϭ͘ϱϵϳ
ϭ͘ϲϲϬ
ϭ͘ϳϲϵ

ϭ͘ϰϯϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ
Z^

^

^W

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ƌĂƐŝů



)RQWH,%*(FRQVXOWDHPMXOKRGH


F ([SDQVmRGHSRWHQFLDOUHFXUVRGHFDSWDomRSDUDRVHWRULPRELOLiULR(PPDLRGH
IRLREVHUYDGDDFDSWDomROtTXLGDUHFRUGHGH5ELOK}HVQDVFRQWDVSRXSDQoDSDUDXPPrV
GHVGH2SULPHLURVHPHVWUHGHWDPEpPDSUHVHQWRXFDSWDomRUHFRUGHHDFDSWDomR
DFXPXODGD GR DQR FKHJRX D 5 ELOK}HV HP MXOKR GH  GHPRQVWUDQGR IRUWH YROXPH GH
UHFXUVRV SDUD ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR QR %UDVLO $ SRXSDQoD p XP YHtFXOR GH FDSWDomR GR
%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOSDUDIRPHQWRGDDWLYLGDGHLPRELOLiULDEUDVLOHLUDHGHVWDIRUPDSDUWHGRV
UHFXUVRVFDSWDGRVSHODSRXSDQoDGHYHUmRVHUGLUHFLRQDGRVDRPHUFDGRLPRELOLiULRDXPHQWDQGR
DRIHUWDGHFUpGLWR

&DSWDomR 5HWLUDGD 'HSyVLWR3RXSDQoD 5ELOK}HV

ϯϬ͕ϱ

ϮϬ͕ϱ

ϭϳ͕Ϯ
ϭ͕ϯ
;ϭ͕ϲͿ

ϴ͕ϳ

ϯϳ͕Ϯ

ϭϮ͕Ϯ

Ϯ͕ϰ
;Ϭ͕ϯͿ

ϱ͕ϵ

;ϯ͕ϲͿ
;ϭϮ͕ϰͿ

ũƵůͲϭϵ ĂŐŽͲϭϵ ƐĞƚͲϭϵ ŽƵƚͲϭϵ ŶŽǀͲϭϵ ĚĞǌͲϭϵ ũĂŶͲϮϬ ĨĞǀͲϮϬ ŵĂƌͲϮϬ ĂďƌͲϮϬ ŵĂŝͲϮϬ ũƵŶͲϮϬ ũƵůͲϮϬ

)RQWH%&%FRQVXOWDHPDJRVWRGH
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([SDQVmRGRFUpGLWRLPRELOLiULR
$SHVDUGHDLQGDEDL[DHPFRPSDUDomRDRXWURVSDtVHVDSHQHWUDomRGHFUpGLWRLPRELOLiULRQR
%UDVLO TXH HP  DWLQJLX  GR 3,% VHJXQGR GDGRV GR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO YHP
FUHVFHQGR

)LQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRVREUHR3,%  






















)RQWH%DQFR&HQWUDOSDUDRGDGRUHODWLYRDR%UDVLOH)HGHUDomR(XURSHLDGH+LSRWHFDSDUDGHPDLVGDGRV
FRQVXOWDHPMXQKRGH

-XURVGR&UpGLWR,PRELOLiULRV

)DWRU LPSRUWDQWH SDUD R HVWtPXOR GH DTXLVLomR GH XQLGDGHV LPRELOLiULDV RV MXURV GRV FUpGLWRV
LPRELOLiULRV DSUHVHQWDUDP WHQGrQFLD GH TXHGD QRV GR]H PHVHV DQWHULRUHV j GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$UHGXomRGDVWD[DVGHMXURVLPRELOLiULRVFRORFRXRVMXURVSUDWLFDGRV
QHVVDVPRGDOLGDGHVGHFUpGLWRQRVQtYHLVPDLVEDL[RVGHVGHFRQIRUPHJUiILFRDEDL[R$
FRQFHVVmR GH FUpGLWRV D WD[DV FRPSHWLWLYDV H UHGX]LGDV FRP UHODomR DR KLVWyULFR DIHWD
SRVLWLYDPHQWHDFRQGLomRGHFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVFRQWUDWDGDVSHORFOLHQWH
DIHWDQGRSRVLWLYDPHQWHDGHPDQGDSRUXQLGDGHVQRPHUFDGRLPRELOLiULR

-XURVGH&UpGLWR,PRELOLiULR  


ϵ͕ϴй
ϴ͕ϳй
ϵ͕Ϭй

ϳ͕ϱй
ϳ͕ϯй
ϲ͕ϳй

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ
ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů

ϮϬϭϴ
/ƚĂƷ

ƌĂĚĞƐĐŽ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ


)RQWH,QIRUPDo}HVSXEOLFDPHQWHGLVSRQLELOL]DGDVSHODVLQVWLWXLo}HVPHQFLRQDGDV
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&RP D TXHGD GRV MXURV GR FUpGLWR LPRELOLiULR KRMH R FOLHQWH TXH UHDOL]DYD D FRPSUD GH XPD
XQLGDGHFRPSUHoRPpGLRGH5PLOK}HVQRVDQRVGHHKRMHWHPRSRGHUGH
FRPSUD PDLRU GH DSUR[LPDGDPHQWH 5  PLOK}HV SRU XQLGDGH 3DUD HIHLWRV GH FiOFXOR GR
SRGHUGHFRPSUDVXSHULRUFRQVLGHUDPRVWD[DVGHMXURVQRSHUtRGRGHHGHDD
FRPSDJDPHQWRVLJXDLVPHQVDLVSRUDQRVUHSOLFDQGRWDLVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRVSDUDRV
QtYHLVDWXDLVGHMXURVGHDDFRQVHJXLPRVDGLFLRQDUDRSRGHUGHFRPSUDGRFOLHQWH5
 PLOK}HV 7DO HIHLWR LQGLFD SRWHQFLDOPHQWH TXH QRV SUy[LPRV DQRV FRP WHQGrQFLD GH
PDQXWHQomRGHMXURVEDL[RVRPHUFDGRLPRELOLiULRDSUHVHQWDUiDXPHQWRGHSUHoRVGHXQLGDGHV
YHQGLGDVGDGDDPDLRUGHPDQGDHFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGDSRSXODomR

5HDORFDomRGHLQYHVWLPHQWRVHPIXQomRGDTXHGDHVWUXWXUDOQDVWD[DVGHMXURV

$FUHGLWDPRV TXH RV VHJPHQWRV GH PpGLDDOWD H DOWDUHQGD VHUmR EHQHILFLDGRV SHOD PXGDQoD
HVWUXWXUDO QR FXVWR GH FDSLWDO QR %UDVLO FRP TXHGD QDV WD[DV GH MXURV JHUDQGR PLJUDomR QD
DORFDomRGHUHFXUVRVKRMHLQYHVWLGRVHPUHQGDIL[DSDUDRPHUFDGRLPRELOLiULR

-XURVGH&UpGLWR,PRELOLiULRYV3RGHUGHFRPSUD 5¶ 
ϱϱϭ͕ϳ
ϰϮϬ͕ϱ
ϯϬϬ͕ϵ
ϭϵϭ͕ϲ
ϵϭ͕ϳ
ϭϮ͕ϬϬй

ϭϭ͕ϬϬй

ϭϬ͕ϬϬй

ϵ͕ϬϬй

ϴ͕ϬϬй



)RQWH6LPXODomRUHDOL]DGDSHODFRPSDQKLD


Construtoras e Incorporadoras com foco em média-alta e alta renda no Brasil

$YHORFLGDGHGHYHQGDVGDVFRQVWUXWRUDVHLQFRUSRUDGRUDVQR%UDVLODXPHQWRXVLJQLILFDWLYDPHQWH
GHVGH D FULVH HFRQ{PLFD GH  H  FRQIRUPH DSUHVHQWDGR DEDL[R HYLGHQFLDGR SHOD
SURSRUomRGHLPyYHLVYHQGLGRVVREUHLPyYHLVODQoDGRVDRORQJRGRVWULPHVWUHV

3ULQFLSDLV0DUFRV5HJXODWyULRVGRVÒOWLPRVDQRVTXHDWLQJHPRVHWRU
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4XDQWRDRtQGLFHGHFDQFHODPHQWRVRVQtYHLVYrPFDLQGRQRV~OWLPRVDQRVFRPUHGXomRGH
HPSDUDHPDSyVDSURYDomRGD/HLGH'LVWUDWR

ËQGLFHGHFDQFHODPHQWRVGHYHQGDV VREUHWRWDOGHYHQGDV 




















)RQWH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGDV&RPSDQKLDV*DILVD(YHQ&\UHOD(=7(&7HFQLVDH+HOERU


1RVVRULJRURVRFULWpULRQDDSURYDomRHDQiOLVHGHFUpGLWRQRVVDSUR[LPLGDGHFRPDSRQWDGH
YHQGDHDUHVLOLrQFLDGRVHJPHQWRTXHDWXDPRVWRUQDPLQVLJQLILFDQWHVDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGR
GLVWUDWRQRVQRVVRVIOX[RVGHFDL[DHQDQRVVDJHUDomRGHUHFHLWD

2XWURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDPRFRPSRUWDPHQWRGRVPHUFDGRVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
Benefícios fiscais ou Subsídios
$&RPSDQKLDHWRGDVDVVXDVVXEVLGLiULDVDWLYDVIRUPDOL]DUDPDVVXDVRSo}HVSHOR5(7TXHp
XPUHJLPHHVSHFLDOGHWULEXWDomRFRQFHGLGRSHOD/HLQGHSDUDFRQWULEXLQWHVTXH
GHVHQYROYDP RSHUDo}HV GH LQFRUSRUDo}HV LPRELOLiULDV QR UHJLPH GH 3DWULP{QLR GH $IHWDomR
UHJLPH SHOR TXDO R WHUUHQR H DV DFHVV}HV REMHWR GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD EHP FRPR RV
GHPDLVEHQVHGLUHLWRVDHODYLQFXODGRVVmRPDQWLGRVDSDUWDGRVGRSDWULP{QLRGRLQFRUSRUDGRU
HFRQVWLWXHP3DWULP{QLRGH$IHWDomRGHVWLQDGRjFRQVHFXomRGDLQFRUSRUDomRFRUUHVSRQGHQWH
HjHQWUHJDGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVDRVUHVSHFWLYRVDGTXLUHQWHV2UHJLPHFRQVLVWHQDVXMHLomR
DRSDJDPHQWRXQLILFDGRGRVWULEXWRVIHGHUDLVLQFLGHQWHVVREUHDLQFRUSRUDomRHTXLYDOHQWHD
GDVUHFHLWDVPHQVDLVDXIHULGDVQRkPELWRGDLQFRUSRUDomRRTXDOFRUUHVSRQGHDRSDJDPHQWR
PHQVDOGH D FRPR&RILQV E FRPR&RQWULEXLomRSDUDR3,63DVHS F 
FRPR,53-H G FRPR&6//3DUDDUHJXODUIUXLomRGR5(7RFRQWULEXLQWHpREULJDGRD
PDQWHUHVFULWXUDomRFRQWiELOVHJUHJDGDSDUDFDGDLQFRUSRUDomRVXEPHWLGDDR5(7

Situações de monopólio ou oligopólio
2QRVVRPHUFDGRGHDWXDomRQmRpFDUDFWHUL]DGRSHODSUHVHQoDGHPRQRSyOLRRXROLJRSyOLR

Custo de matéria prima e outras despesas
1mRVHDSOLFDSRLVVRPRVXPDSUHVWDGRUDGHVHUYLoRHQmRGHSHQGHPRVGHPDWpULDSULPDSDUD
H[HUFtFLRGHQRVVDVDWLYLGDGHV
-85B63Y
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Dependência de tecnologia
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVQmRpGHSHQGHQWHGHWHFQRORJLD

G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

(PERUD R PHUFDGR LPRELOLiULR EUDVLOHLUR JHUDOPHQWH QmR VHMD VD]RQDO QRWDPRV TXH GXUDQWH
DOJXQVPHVHVGRDQR MDQHLURIHYHUHLURHMXOKRGHFDGDDQR RYROXPHGHYLVLWDVDRVHVWDQGHV
GHYHQGDpPHQRU2VUHIHULGRVPHVHVFRLQFLGHPFRPIpULDVHVFRODUHVUHVXOWDQGRQRDGLDPHQWR
GHGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRSRUSDUWHGRVSRWHQFLDLVFRPSUDGRUHV'HVVDPDQHLUDVRIUHPRV
XPLPSDFWRVLPLODUDRGRUHVWRGRPHUFDGRQHVWHVSHUtRGRVPDV QRVVDVDWLYLGDGHVQmRVmR
DIHWDGDVGHIRUPDUHOHYDQWHSHODVD]RQDOLGDGH

H

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
'HVFULomRGDVUHODo}HVPDQWLGDVFRPIRUQHFHGRUHVLQFOXVLYHVHHVWmRVXMHLWDVD
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
2VSULQFLSDLVLQVXPRVXWLOL]DGRVQDFRQVWUXomRFLYLOLQFOXHPDoRFRQFUHWRFDL[LOKRVGHDOXPtQLR
HTXLSDPHQWRV HVSHFLDLV HOHYDGRUHV JHUDGRUHV  HQWUH RXWURV ,VRODGDPHQWH QHQKXP GHVWHV
UHSUHVHQWD SDUWH VLJQLILFDWLYD QRV QRVVRV FXVWRV WRWDLV (P UD]mR GR DOWR SDGUmR GH QRVVRV
HPSUHHQGLPHQWRVEXVFDPRVPRQLWRUDUHDYDOLDUSHULRGLFDPHQWHQRVVRVIRUQHFHGRUHVGHIRUPD
DDVVHJXUDUDTXDOLGDGHGRVLQVXPRVIRUQHFLGRVHRXVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DQWHPRV UHODFLRQDPHQWR GH ORQJR SUD]R FRP QRVVRV IRUQHFHGRUHV 3HULRGLFDPHQWH RV
IRUQHFHGRUHVVmRDYDOLDGRV FULWpULRVILQDQFHLURVHWpFQLFRV HFRQIRUPHRFDVRWUDEDOKDVHHP
FRQMXQWRQDWHQWDWLYDGHUHVROYHUHYHQWXDLVSUREOHPDVRXVXEVWLWXLVHRIRUQHFHGRU
3RVVXtPRV HVSHFLILFDo}HV UHVWULWDV VREUH D HVFROKD GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV EDVHDGD QmR
DSHQDVQDTXDOLGDGHGRSURGXWRHHPVHXSUHoRPDVWDPEpPQDUHSXWDomRGRVIRUQHFHGRUHV
QD VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD QD VXD JDUDQWLD GH HQWUHJD H QD GLVSRQLELOLGDGH GRV SURGXWRV
$GLFLRQDOPHQWHPDQWHPRVXPFRQWUROHGHTXDOLGDGHSDUDDVVHJXUDUTXHRVPDWHULDLVFRQGL]HP
FRPDVHVSHFLILFLGDGHVGDVREUDVDQWHVGHVHUHPLQVWDODGRVGLPLQXLQGRRFXVWRGHUHWUDEDOKR
1mRWHPRVFRPRSUiWLFDFHOHEUDUDFRUGRVGHH[FOXVLYLGDGHFRPIRUQHFHGRUHVVHQGRTXHSDUD
FDGD HPSUHHQGLPHQWR p FRQWUDWDGR R IRUQHFHGRU PDLV DGHTXDGR $OpP GLVVR UHDOL]DPRV XP
WUDEDOKRGHSURJUDPDomRGDDTXLVLomRGHLQVXPRVGHIRUPDHYLWDUDWUDVRVQDVREUDVSRUIDOWD
GHPDWHULDODOpPGHSHUPLWLUJDQKRVGHYROXPHFRPDQHJRFLDomRVLPXOWkQHDGHLQVXPRVGH
REUDVGLIHUHQWHV1mRVmRPDQWLGRVHVWRTXHVGHPDWHULDLVGHFRQVWUXomR
1mR WHPRV FRQKHFLPHQWR VREUH DOJXP IRUQHFHGRU TXH WHQKD FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR
JRYHUQDPHQWDO
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LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

1mRKiGHSHQGrQFLDXPDYH]TXHDWXDPRVFRPXPDYDVWDOLVWDGHIRUQHFHGRUHVVHQGRTXH
QHQKXP GHOHV LQGLYLGXDOPHQWH WHP XPD SDUWLFLSDomR VLJQLILFDWLYD QRV FXVWRV WRWDLV GD
&RPSDQKLD
LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

2 ËQGLFH 1DFLRQDO GH &XVWR GD &RQVWUXomR ,1&&  FDOFXODGR SHOD )XQGDomR *HW~OLR 9DUJDV
)*9  TXH SURSRUFLRQD D YDULDomR GR FXVWR GH FRQVWUXomR D TXDO IRL GH  GXUDQWH QR
DFXPXODGR GR SHUtRGR GH WUrV DQRV HQFHUUDGRV HP  GH MXQKR GH  'XUDQWH R PHVPR
SHUtRGRRËQGLFH*HUDOGH3UHoRVGR0HUFDGR ,*30 XWLOL]DGRFRPRUHIHUrQFLDSDUDFRUUHomR
GRSUHoRGHYHQGDGHXQLGDGHVDSUHVHQWRXYDULDomRDFXPXODGDGH

$R LQGH[DU RV UHFHEtYHLV GRV FOLHQWHV GH REUDV QmR FRQFOXtGDV DR ,1&& QRV SURWHJHPRV GH
HYHQWXDLV YRODWLOLGDGHV QRV SUHoRV GRV LQVXPRV GDGR TXH HVWHV WDPEpP VmR FRUULJLGRV SHOR
UHIHULGRtQGLFH
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D  0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR SRVVXtPRV FOLHQWHV UHVSRQViYHLV SRU PDLV GH  GD
QRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHQR
H[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH

E  6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR SRVVXtPRV FOLHQWHV UHVSRQViYHLV SRU PDLV GH  GD
QRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHQR
H[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
5HJXODPHQWDomR5HODWLYDj$WLYLGDGH,PRELOLiULD
$DWXDOUHJXODPHQWDomRLPRELOLiULDYHUVDVREUHDDWLYLGDGHGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULD]RQDVGH
UHVWULo}HVHTXHVW}HVDPELHQWDLV$OHLIHGHUDOQGHGHGH]HPEURGHUHJXODRV
FRQGRPtQLRVHGLOtFLRVDVDWLYLGDGHVGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDR3DWULP{QLRGH$IHWDomRHRV
GLVWUDWRV H UHVFLV}HV GH FRPSURPLVVRV GH YHQGD H FRPSUD ILUPDGRV FRP LQFRUSRUDGRUDV 2
&yGLJR&LYLOSRUVXDYH]UHJHRVQHJyFLRVMXUtGLFRVGHFRPSUDHYHQGD DUWVHVHJXLQWHV 
RVFRQWUDWRVGHFRQVWUXomR DUWHVHJXLQWHV DDTXLVLomRGDSURSULHGDGHLPyYHO DUWV
HVHJXLQWHV RVFRQGRPtQLRVHGLOtFLRV DUWVHVHJXLQWHV HQWUHRXWURVWHPDVSHUWLQHQWHV
jV DWLYLGDGHV GH GHVHQYROYLPHQWR LPRELOLiULR $ DOLHQDomR GH EHQV LPyYHLV EHP FRPR D
FRQVWLWXLomR WUDQVIHUrQFLD PRGLILFDomR RX UHQ~QFLD GH GLUHLWRV UHDLV VREUH LPyYHLV GH YDORU
VXSHULRU D WULQWD YH]HV R PDLRU VDOiULR PtQLPR YLJHQWH QR 3DtV GHYHP REVHUYDU D IRUPD GH
HVFULWXUD S~EOLFD H[FHWR QRV FDVRV GH RSHUDomR HQYROYHQGR R 6LVWHPD )LQDQFHLUR ,PRELOLiULR
³6),´ HR6LVWHPD)LQDQFHLURGH+DELWDomR ³6)+´ GHQWUHRXWURVSUHYLVWRVHPOHL&DGDXPD
GHVWDV WUDQVDo}HV GHYH DLQGD VHU UHJLVWUDGD MXQWR DR FDUWyULR GR UHJLVWUR GH LPyYHLV
FRPSHWHQWH
'HWHUPLQDGDV GLVSRVLo}HV HVSHFtILFDV GD OHL IHGHUDO Q  GH  GH VHWHPEUR GH 
&yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU  SRGHP D GHSHQGHU GR FDVR LJXDOPHQWH DSOLFDUVH jV
QHJRFLDo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDV
$OpP GD OHJLVODomR IHGHUDO D OHJLVODomR PXQLFLSDO H D HVWDGXDO GHYHP VHU REVHUYDGDV QDV
DWLYLGDGHV LPRELOLiULDV HVSHFLDOPHQWH SRU RFDVLmR GD DTXLVLomR GH WHUUHQRV H DSURYDomR GH
SURMHWRVWDLVFRPRSODQRVGLUHWRUHVOHLVGHSDUFHODPHQWRXVRHRFXSDomRGRVRORFyGLJRVGH
REUDVHOHLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$SROtWLFDGHGHVHQYROYLPHQWRXUEDQRpGHFRPSHWrQFLDPXQLFLSDOQRVWHUPRVGRVDUWLJRVH
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDORVTXDLVVmRUHJXODPHQWDGRVSHOD/HL)HGHUDOQGHGH
MXOKRGH (VWDWXWRGD&LGDGH 
2V 0XQLFtSLRV FRP PDLV GH YLQWH PLO KDELWDQWHV DVVLP FRPR DTXHOHV LQWHJUDQWHV GH UHJL}HV
PHWURSROLWDQDV H DJORPHUDo}HV XUEDQDV HQWUH RXWUDV KLSyWHVHV GHYHP REULJDWRULDPHQWH
SRVVXLUXPSODQRGLUHWRUSDUDDSROtWLFDGHGHVHQYROYLPHQWRHH[SDQVmRXUEDQDGRPXQLFtSLR
DSURYDGR SRU OHL PXQLFLSDO H UHYLVWR D FDGD SHUtRGR GH GH] DQRV 2 SODQR GLUHWRU FRQVWLWXL
LQVWUXPHQWRRULHQWDGRUGRVSURFHVVRVGHWUDQVIRUPDomRGRHVSDoRXUEDQRHGHVXDHVWUXWXUD
WHUULWRULDOVHUYLQGRGHUHIHUrQFLDSDUDDDomRGHWRGRVRVDJHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRVTXHDWXDP
QRPXQLFtSLR'HVWDIRUPDHVWDEHOHFHRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHGLUHWUL]HVJHUDLVGDHVWUXWXUD
XUEDQDRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HVSRUiUHDVGLIHUHQFLDGDVGHSODQHMDPHQWRHRVLQVWUXPHQWRVSDUD
DVXDLPSODQWDomR
2V SODQRV GLUHWRUHV SRVVXHP LPSDFWR GLUHWR QDV DWLYLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H GH
GHVHQYROYLPHQWRXUEDQR
$OpPGLVVRRVPXQLFtSLRVDWUDYpVGHVXDVOHJLVODo}HVTXHUHJXODPRXVRHRFXSDomRGRVROR
HVWDEHOHFHP GLUHWUL]HV H UHVWULo}HV XUEDQtVWLFDV TXH GHYHP VHU REVHUYDGDV QD HODERUDomR H
H[HFXomRGRVSURMHWRV
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$&RPSDQKLDpREULJDGDDREWHUHPDQWHUGHWHUPLQDGDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVUHODFLRQDGDV
DRVVHXVHPSUHHQGLPHQWRVWDLVFRPROLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWRHPLWLGDSHOD3UHIHLWXUDORFDO
DXWR GH YLVWRULD HPLWLGR SHOR &RUSR GH %RPEHLURV $9&%  R ³KDELWHVH´ GD HGLILFDomR DV
OLFHQoDV DPELHQWDLV SUpYLD GH LQVWDODomR H RSHUDomR  DXWRUL]Do}HV SDUD VXSUHVVmR GH
YHJHWDomRHRXWRUJDGHXVRGHUHFXUVRVKtGULFRV

,QFRUSRUDomR,PRELOLiULD
$ LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD FRQVLVWH HP DWLYLGDGH H[HUFLGD FRP R LQWXLWR GH SURPRYHU D
FRQVWUXomRSDUDDOLHQDomRWRWDORXSDUFLDOGHHGLILFDo}HVRXFRQMXQWRGHHGLILFDo}HVFRPSRVWDV
GHXQLGDGHVDXW{QRPDV,QFRUSRUDGRUpDSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDTXHDLQGDTXHQmRHIHWXHD
FRQVWUXomR FRPSURPLVVR RX HIHWLYD D YHQGD GH IUDo}HV LGHDLV GH WHUUHQR REMHWLYDQGR D
YLQFXODomRGHWDLVIUDo}HVDXQLGDGHVDXW{QRPDVHPHGLILFDo}HVDVHUHPFRQVWUXtGDVRXHP
FRQVWUXomRVREUHJLPHFRQGRPLQLDORXTXHPHUDPHQWHDFHLWHSURSRVWDVSDUDHIHWLYDomRGHWDLV
WUDQVDo}HVFRRUGHQDQGRHOHYDQGRDWHUPRDLQFRUSRUDomRHUHVSRQVDELOL]DQGRVHFRQIRUPHR
FDVRSHODHQWUHJDDFHUWRSUD]RSUHoRHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVGDVREUDVFRQFOXtGDV
2GHVHQYROYLPHQWRLPRELOLiULRHQYROYHDH[HFXomRGHFRQWUDWRVGLYHUVRVDQWHVGXUDQWHRFXUVR
H DSyV D FRQFOXVmR GD FRQVWUXomR H GD LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD FRQIHULQGR FRPSOH[LGDGH j
DWLYLGDGHGHLQFRUSRUDomR
1mRpLPSUHVFLQGtYHOjTXDOLGDGHGHLQFRUSRUDGRUDFRQGLomRGHFRQVWUXWRU$FRQVWUXomRSRGH
VHUUHDOL]DGDGLUHWDPHQWHSHORLQFRUSRUDGRURXVHUFRQWUDWDGDFRPWHUFHLURVVRERUHJLPHGH
HPSUHLWDGDRXGHDGPLQLVWUDomRRXSHORVSUySULRVFRQG{PLQRV
$FRQVWUXomRSRUHPSUHLWDGDpUHDOL]DGDDSUHoRIL[RGHWHUPLQDGRDQWHVGRLQtFLRGDFRQVWUXomR
RX D SUHoR DMXVWDGR GH DFRUGR FRP R tQGLFH GHWHUPLQDGR SHODV SDUWHV FRQWUDWDQWHV 3HOD
FRQVWUXomR SRU DGPLQLVWUDomR HVWLPDVH XP RUoDPHQWR SDUD D REUD H RV FXVWRV HIHWLYRV VmR
VXSRUWDGRVSHORLQFRUSRUDGRURXSHORVDGTXLUHQWHVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRHPFRQWUDWRVHQGR
RFRQVWUXWRUUHPXQHUDGRGHIRUPDIL[DRXSHUFHQWXDO+iDLQGDDPRGDOLGDGHGDFRQVWUXomRD
SUHoRIHFKDGRHPTXHKiXP~QLFRYDORUGHWHUPLQDGRSDUDDDOLHQDomRGDIUDomRLGHDOGRWHUUHQR
H D FRQVWUXomR H RV UHVXOWDGRV GD FRQVWUXomR SRVLWLYRV RX QHJDWLYRV  VmR DSURSULDGRV SHOR
LQFRUSRUDGRU
(QWUH DV SULQFLSDLV REULJDo}HV GR LQFRUSRUDGRU LPRELOLiULR GHVWDFDPVH L  REWHQomR GH
DXWRUL]Do}HV SHUDQWH DV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV SDUD D FRQVWUXomR H LPSOHPHQWDomR GR
HPSUHHQGLPHQWR LL FDSWDomRGHUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDFRQVHFXomRGDLQFRUSRUDomR LLL 
UHJLVWURGDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDSHUDQWHRRItFLRGHUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWHPHGLDQWH
R DUTXLYDPHQWR GD GRFXPHQWDomR SUHYLVWD QR DUW  GD /HL Q  LY  PHQomR QRV
LQVWUXPHQWRVGHSURPHVVDGHYHQGDILUPDGRVFRPRVDGTXLUHQWHVGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVDR
Q~PHUR GH UHJLVWUR GD LQFRUSRUDomR H Y  DVVLQDWXUD GH HVFULWXUD GHILQLWLYD GH YHQGD GDV
XQLGDGHVLPRELOLiULDV
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3DWULP{QLRGH$IHWDomR
2UHJLPHGHDIHWDomRSDWULPRQLDOQDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDFRQVLVWHHPIDFXOGDGHFRQIHULGDDR
LQFRUSRUDGRU SHOR TXDO R WHUUHQR H DV DFHVV}HV MXQWDPHQWH FRP RV GHPDLV EHQV H GLUHLWRV
YLQFXODGRVjLQFRUSRUDomRVmRPDQWLGRVDSDUWDGRVGRSDWULP{QLRGRLQFRUSRUDGRU HVSpFLHGH
SDWULP{QLR VHSDUDGR  QmR VH FRPXQLFDQGR FRP RV GHPDLV EHQV GLUHLWRV H REULJDo}HV GR
LQFRUSRUDGRU e PDQLIHVWDGR SHOR LQFRUSRUDGRU H DYHUEDGR QRUHJLVWUR GH LPyYHLV D TXDOTXHU
WHPSRGXUDQWHDREUD
&RP R UHIHULGR UHJLPH RV YDORUHV SDJRV SHORV DGTXLUHQWHV SHODV XQLGDGHV DXW{QRPDV VmR
GHVWLQDGRVjFRQVHFXomRGRHPSUHHQGLPHQWRHFXPSULPHQWRGHWRGDVDVREULJDo}HVOHJDLVGDt
UHVXOWDQWHV SDJDPHQWRVGHHQFDUJRVWUDEDOKLVWDVHILVFDLVSRUH[HPSOR SURWHJHQGRDVVLPD
LQFRUSRUDomR VXEPHWLGD DR SDWULP{QLR GH DIHWDomR FRQWUD RV ULVFRV GHFRUUHQWHV GH RXWURV
QHJyFLRVGRLQFRUSRUDGRU
)LFDPH[FOXtGRVGRSDWULP{QLRGHDIHWDomRRVUHFXUVRVTXHH[FHGHUHPDLPSRUWkQFLDQHFHVViULD
jFRQFOXVmRGDREUDRVUHFXUVRVQHFHVViULRVjTXLWDomRGHILQDQFLDPHQWRSDUDDFRQVWUXomRH
RYDORUUHIHUHQWHDRSUHoRGHDOLHQDomRGDIUDomRLGHDOGHWHUUHQRGHFDGDXQLGDGHYHQGLGDQDV
KLSyWHVHVGHFRQVWUXomRFRQWUDWDGDVRERUHJLPHGHHPSUHLWDGDRXSRUDGPLQLVWUDomR
2LQFRUSRUDGRUWHPHQWUHRVEHQHItFLRVGRSDWULP{QLRGHDIHWDomRDVXEPLVVmRDXPUHJLPH
HVSHFLDO GH WULEXWDomR  5(7 VHJXQGR R TXDO D LQFRUSRUDGRUD ILFDUi VXMHLWD DR SDJDPHQWR
HTXLYDOHQWHD TXDWURSRUFHQWR GDVUHFHLWDVPHQVDLVDXIHULGDVQRkPELWRGDLQFRUSRUDomR
R TXDO FRUUHVSRQGH DR SDJDPHQWR PHQVDO GH D   FRPR &RILQV E   FRPR
&RQWULEXLomRSDUDR3,63DVHS F FRPR,53-H G FRPR&6//FRPRSUHFHLWXD
D/HLQ,QVWDGHVWDFDUTXHSDUDDUHJXODUIUXLomRGR5(7RFRQWULEXLQWHpREULJDGR
DPDQWHUHVFULWXUDomRFRQWiELOVHJUHJDGDSDUDFDGDLQFRUSRUDomRVXEPHWLGDDR5(7
2VEHQVHGLUHLWRVLQWHJUDQWHVGRSDWULP{QLRGHDIHWDomRVRPHQWHSRGHUmRVHUREMHWRGHJDUDQWLD
UHDO HP RSHUDomR GH FUpGLWR FXMR SURGXWR VHMD LQWHJUDOPHQWH GHVWLQDGR j FRQVHFXomR GD
HGLILFDomRFRUUHVSRQGHQWHHjHQWUHJDGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVDRVUHVSHFWLYRVDGTXLUHQWHV
,PSRUWDQRWDUDLQGDTXHDDGRomRGHVWHUHJLPHDRFRQVWLWXLUXPSDWULP{QLRDXW{QRPRDRGR
LQFRUSRUDGRUWRUQDRLPXQHjLQVROYrQFLDRXIDOrQFLDGHVWH~OWLPRFRQIRUPHGLVSRVLomRH[SUHVVD
GRDUWLJR)GDOHLQQRVHQWLGRGHTXHGHFUHWDGDDIDOrQFLDRXDLQVROYrQFLDFLYLOGR
LQFRUSRUDGRU R SDWULP{QLR GH DIHWDomR FRQVWLWXtGR QmR LQWHJUDUi D PDVVD IDOLGD LQFOXLQGR R
WHUUHQRDVDFHVV}HVGHPDLVEHQVGLUHLWRVFUHGLWyULRVREULJDo}HVHHQFDUJRVGDLQFRUSRUDomR
1RV FDVRV GH GHFUHWDomR GH IDOrQFLD RX LQVROYrQFLD GR LQFRUSRUDGRU R FRQGRPtQLR GRV
DGTXLUHQWHV GDV XQLGDGHV LPRELOLiULDV SRU FRQYRFDomR RX DLQGD SRU GHWHUPLQDomR GR MXL]
SURODWRUGDGHFLVmRSRGHUiGHOLEHUDUWDQWRVREUHRVWHUPRVGDFRQWLQXDomRGDREUDRXVREUHD
OLTXLGDomRGRSDWULP{QLRGHDIHWDomR
2 SDWULP{QLR GH DIHWDomR SRGHUi VHU ILVFDOL]DGR H DFRPSDQKDGR SHOD FRPLVVmR GH
UHSUHVHQWDQWHVFRQVWLWXtGDQDIRUPDGD/HLQHFRPDVSUHUURJDWLYDVQHODSUHYLVWDVH
SHODLQVWLWXLomRILQDQFLDGRUDGDFRQVWUXomRVHRFDVR
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6LVWHPD)LQDQFHLUR,PRELOLiULR
2 6), IRL FULDGR SHOD /HL  SDUD HVWDEHOHFHU DFRQFHVVmR DTXLVLomR H VHFXULWL]DomR GRV
FUpGLWRVLPRELOLiULRV2VLVWHPDEXVFDIRPHQWDURVPHUFDGRVSULPiULR FRQFHVVmRGHFUpGLWR H
VHFXQGiULR QHJRFLDomRGHWtWXORVODVWUHDGRVSRUUHFHEtYHLV SDUDRILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRSRU
PHLR GD FULDomR GH FRQGLo}HV GH UHPXQHUDomR YDQWDMRVDV H LQVWUXPHQWRV HVSHFLDLV SDUD D
SURWHomRGRVGLUHLWRVGRVFUHGRUHV2VLVWHPD6),LQFOXLWUDQVDo}HVGHILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULR
UHDOL]DGDV SRU FDL[DV HFRQ{PLFDV EDQFRV FRPHUFLDLV EDQFRV GH LQYHVWLPHQWR EDQFRV FRP
FDUWHLUD GH FUpGLWR LPRELOLiULR VRFLHGDGHV GH FUpGLWR LPRELOLiULR DVVRFLDo}HV GH SRXSDQoD H
HPSUpVWLPRFRPSDQKLDVKLSRWHFiULDVHRXWUDVHQWLGDGHVTXHYLHUHPDVHUKDELOLWDGDVSHOR&01
$V RSHUDo}HV GH FRPHUFLDOL]DomR GH LPyYHLV GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO GH LPyYHLV H GH
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRHPJHUDOSRGHUmRVHUSDFWXDGDVFRPLQVWLWXLo}HVQmRILQDQFHLUDVQDV
PHVPDVFRQGLo}HVSHUPLWLGDVSDUDDVHQWLGDGHVDXWRUL]DGDVDRSHUDUQR6),1HVVHFDVRDV
HQWLGDGHVQmRILQDQFHLUDVILFDPDXWRUL]DGDVDDSOLFDUMXURVFDSLWDOL]DGRVHVXSHULRUHVDDR
DQR
2VWLSRVGHJDUDQWLDVDVHJXLUVmRDSOLFiYHLVDRVHPSUpVWLPRVFRQFHGLGRVSHOR6),  KLSRWHFD
 FHVVmRILGXFLiULDGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHDOLHQDomRHRXDOXJXHO
GH LPyYHLV   DOLHQDomR ILGXFLiULD GH EHP LPyYHO H   FDXomR GH GLUHLWRV FUHGLWyULRV RX
DTXLVLWLYRVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHYHQGDRXSURPHVVDGHYHQGDGHLPyYHLV
$/HLWDPEpPPRGLILFRXDVVHFXULWL]Do}HVGHDWLYRVLPRELOLiULRVWRUQDQGRDHVWUXWXUDPDLV
DFHVVtYHOHDWUDHQWH$VHFXULWL]DomRGHFUpGLWRVQRFRQWH[WRGR6),pIHLWDSRUPHLRGHHPSUHVDV
GHVHFXULWL]DomRLPRELOLiULDLQVWLWXLo}HVQmRILQDQFHLUDVFXMRREMHWLYRpDGTXLULUHVHFXULWL]DURV
FUpGLWRVLPRELOLiULRV2VUHFXUVRVOHYDQWDGRVSHODVHPSUHVDVGHVHFXULWL]DomRVmRUHDOL]DGRVSRU
PHLRGDHPLVVmRGHWtWXORVGHGtYLGDLQFOXLQGRRV&HUWLILFDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRVRX
&5,V 'H DFRUGR FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO RV &5,V VmR YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV
H[FOXVLYDPHQWHSRUFRPSDQKLDVGHVHFXULWL]DomRHODVWUHDGRVSRUFUpGLWRVLPRELOLiULRV
5HJXODPHQWDomRGR&UpGLWR,PRELOLiULR
2VHWRULPRELOLiULRpDOWDPHQWHGHSHQGHQWHGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRQRPHUFDGRHDSROtWLFD
GH FUpGLWR GR *RYHUQR )HGHUDO DIHWD VLJQLILFDWLYDPHQWH D GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV SDUD R
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRLQIOXHQFLDQGRRIRUQHFLPHQWRHDGHPDQGDSRUSURSULHGDGHV
2PHUFDGRGHFUpGLWRLPRELOLiULRQR%UDVLOpIRUWHPHQWHUHJXODGRVHQGRTXHRVILQDQFLDPHQWRV
SRGHP VHU UHDOL]DGRV SRU PHLR GR   6)+ R TXDO p UHJXODGR SHOR *RYHUQR )HGHUDO H  
VLVWHPD GH FDUWHLUD KLSRWHFiULD RQGH DV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV VmR OLYUHV SDUD SDFWXDU DV
FRQGLo}HVGRILQDQFLDPHQWR
6LVWHPD)LQDQFHLUR+DELWDFLRQDO
$/HLQGHGHDJRVWRGHHDOWHUDo}HVSRVWHULRUHVFULRXR6)+SDUDSURPRYHU
DFRQVWUXomRHDDTXLVLomRGHFDVDVSUySULDVHVSHFLDOPHQWHSDUDDSRSXODomRGHEDL[DUHQGD
2VUHFXUVRVSDUDILQDQFLDPHQWRQRkPELWRGR6)+VmRRULXQGRVSULQFLSDOPHQWH  GR)*76H
 GRVGHSyVLWRVHPFDGHUQHWDGHSRXSDQoD
$V SULQFLSDLV IRQWHV GH UHFXUVRV SDUD ILQDQFLDPHQWR KDELWDFLRQDO VmR UHJLGDV SHODV UHJUDV GR
6)+
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2)*76pXPDFRQWULEXLomRREULJDWyULDGHVREUHDIROKDGHSDJDPHQWRGRVHPSUHJDGRV
VXMHLWRVDRUHJLPHHPSUHJDWtFLRSUHYLVWRQD&RQVROLGDomRGDV/HLV7UDEDOKLVWDV
2VILQDQFLDPHQWRVUHDOL]DGRVDWUDYpVGR6)+RIHUHFHPWD[DVGHMXURVIL[DVPDLVEDL[DVTXHDV
RIHUHFLGDV QR PHUFDGR OLPLWDGDV D  DR DQR 2 SUD]R GRV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWR
UHDOL]DGRVSHOR6)+SRGHFKHJDUDDQRV
2V ILQDQFLDPHQWRV UHDOL]DGRV VRE R 6)+ GHYHP DSUHVHQWDU XPD RX PDLV GDV VHJXLQWHV
JDUDQWLDVFRQIRUPHRFDVR  KLSRWHFDHPSULPHLURJUDXGRLPyYHOREMHWRGDRSHUDomR  
DOLHQDomRILGXFLiULDGRLPyYHOREMHWRGDRSHUDomRFRQIRUPHSUHYLVWDQD/HL  KLSRWHFD
HPSULPHLURJUDXRXDOLHQDomRILGXFLiULDQRVWHUPRVGDUHIHULGDOHLGHRXWURLPyYHOGRPXWXiULR
RXGHWHUFHLURVRXDLQGD  RXWUDVJDUDQWLDVDFULWpULRGRDJHQWHILQDQFHLUR$OLEHUDomRGRV
UHFXUVRV UHODWLYRV DR ILQDQFLDPHQWR VRPHQWH SRGHUi VHU HIHWXDGD DSyV D IRUPDOL]DomR GDV
JDUDQWLDV
5HVROXomR5HVROXomRH5HVROXomR
$5HVROXomRHPLWLGDQRGLDGHMXOKRGHHHPYLJRUGHVGHRSULQFtSLRGH
VXSODQWDDV5HVROXo}HVHHPTXHGHWHUPLQDUDDORFDomRGRVUHFXUVRVGHSRVLWDGRV
HPFRQWDVGHSRXSDQoDUHODWLYDVjVHQWLGDGHVTXHFRPS}HPR6%3(6HJXQGRHVWD5HVROXomR
QRPtQLPRGRVGHSyVLWRVHPFDGHUQHWDGHSRXSDQoDGHYHPVHUGHVWLQDGRVDRSHUDo}HV
GH ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR $V 5HVROXo}HV DQWHULRUHV j  HVWDEHOHFLDP TXH GHVWH 
VHJUHJDGR SDUD R ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR  QR PtQLPR GHYHULD VHU GHVWLQDGR DR
ILQDQFLDPHQWR KDELWDFLRQDO QR kPELWR GR 6)+ 3RU VXD YH] D 5HVROXomR  IOH[LELOL]D WDO
REULJDomR UHYRJDQGR D H[LJrQFLD PtQLPD GH DORFDomR QR kPELWR GR 6)+ FRQWDQWR TXH HVWD
PHVPD SDUFHOD GH  VH GHVWLQH D RSHUDo}HV GH ILQDQFLDPHQWR KDELWDFLRQDO GH EHQV
UHVLGHQFLDLV $ 5HVROXomR  DLQGD WUD] QR DUWLJR  XP DGHQGR PHWRGROyJLFR HP TXH
HVWDEHOHFH TXH SDUD ILQV GR FiOFXOR GR ILQDQFLDPHQWR REULJDWRULDPHQWH GHVWLQDGR D EHQV
UHVLGHQFLDLVRVVDOGRVUHIHUHQWHVDXQLGDGHVGHSUHoRTXHQmRXOWUDSDVVH5PLOVmRVXMHLWRV
DXPIDWRUGHPXOWLSOLFDomRGH
$5HVROXomRGHWHUPLQDDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVHPFDVRGRILQDQFLDPHQWRSHOR6)+  
HPSUpVWLPRV LQFOXLQGR R SULQFLSDO H GHVSHVDV FRUUHODWDV VmR OLPLWDGRV D  GR YDORU GH
DYDOLDomRGRLPyYHO  RSUHoRPi[LPRGHYHQGDGDVXQLGDGHVILQDQFLDGDVpGH5
 RFXVWRPi[LPRUHDOSDUDRPXWXiULRLQFOXLQGRHQFDUJRVFRPRMXURVWD[DVHRXWURVFXVWRV
ILQDQFHLURVH[FHWRVHJXURQmRGHYHXOWUDSDVVDUDRDQRH  HYHQWXDOVDOGRGHYHGRUDR
ILQDOGRSUD]RDMXVWDGRVHUiGHUHVSRQVDELOLGDGHGRPXWXiULRSRGHQGRRSUD]RGRILQDQFLDPHQWR
VHUSURUURJDGRSRUSHUtRGRGHDWpGDTXHOHLQLFLDOPHQWHSDFWXDGR
6LVWHPDGH&DUWHLUD+LSRWHFiULD
2VUHFXUVRVFDSWDGRVSRUPHLRGRVGHSyVLWRVHPFDGHUQHWDGHSRXSDQoDDOpPGHWHUSDUFHOD
GLUHFLRQDGDDR6)+VmRWDPEpPDORFDGRVSDUDDVFDUWHLUDVSUySULDVGRVEDQFRV
1RVLVWHPDGHFDUWHLUDKLSRWHFiULDDVRSHUDo}HVUHIHULGDVHP5HVROXomRLWHP LL DFLPD
VmR DV HIHWXDGDV SHORV EDQFRV DWUDYpV GH FDUWHLUDV SUySULDV TXH XWLOL]DP SDUD FRQFHGHU
ILQDQFLDPHQWRVKDELWDFLRQDLV1HOHDVWD[DVGHMXURVSUDWLFDGDVHRVYDORUHVILQDQFLDGRVSRGHP
VHUPDLVHOHYDGRVGRTXHDTXHOHVSUDWLFDGRVSHOR6)+
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'XUDQWHPXLWRWHPSRIRLSHUPLWLGRTXHRVEDQFRVXWLOL]DVVHPERDSDUWHGRVUHFXUVRVFDSWDGRV
QDFDGHUQHWDGHSRXSDQoDSDUDDSOLFDomRHPWtWXORVGR*RYHUQR)HGHUDOQmRVHREVHUYDQGR
SOHQDPHQWH R SHUFHQWXDO SUHYLVWR RULJLQDOPHQWH $ SDUWLU GH  R %$&(1 HVWDEHOHFHX XP
FURQRJUDPDGHHQTXDGUDPHQWRSDUDRVEDQFRVRTXHSURYRFRXXPLQFUHPHQWRVXEVWDQFLDOGR
PRQWDQWHGHUHFXUVRVGLVSRQLELOL]DGRVSDUDRPHUFDGRLPRELOLiULR
&RPLVVRDFRPSHWLomRSRUFOLHQWHVVHLQWHQVLILFRXHDVFRQGLo}HVGRVILQDQFLDPHQWRVEDQFiULRV
FRQFHGLGRVDHPSUHVDVGRVHWRUPHOKRUDUDPFRPUHGXomRGDVWD[DVHH[WHQVmRGRVSUD]RV
SDUDSDJDPHQWR&RPRFRQVHTXrQFLDGHVGHRVHJXQGRVHPHVWUHGH DWpRVHWRU
LPRELOLiULRDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRDFLPDGDPpGLDKLVWyULFD
/HJLVODomR0XQLFLSDO
$EDL[RGHVFUHYHPRVRVDVSHFWRVOHJDLVPXQLFLSDLVQDVFLGDGHVGH3RUWR$OHJUHH)ORULDQySROLV
FLGDGHVRQGHIRUDPUHDOL]DGRVRVPDLRUHVHPSUHHQGLPHQWRVGD&RPSDQKLD
32572$/(*5(56
$ OHL FRPSOHPHQWDU QR  SXEOLFDGD HP  GH GH]HPEUR GH  LQVWLWXL R 3ODQR 'LUHWRU GH
'HVHQYROYLPHQWR8UEDQRGH3RUWR$OHJUH3''8$TXHGLVS}HVREUHRGHVHQYROYLPHQWRXUEDQR
QR 0XQLFtSLR GH 3RUWR $OHJUH 2 3''8$ p R LQVWUXPHQWR EiVLFR GH GHILQLomR GR PRGHOR GH
GHVHQYROYLPHQWR GR 0XQLFtSLR HQJOREDQGR  HVWUDWpJLDV VHQGR HODV L  HVWUDWpJLD GH
HVWUXWXUDomRXUEDQD LL HVWUDWpJLDGHPRELOLGDGHXUEDQD LLL HVWUDWpJLDGHXVRGRVRORSULYDGR
LY HVWUDWpJLDGHTXDOLILFDomRDPELHQWDO Y HVWUDWpJLDGHSURPRomRHFRQ{PLFD YL HVWUDWpJLD
GHSURGXomRGDFLGDGHH YLL HVWUDWpJLDGRVLVWHPDGHSODQHMDPHQWR
$SURPRomRGRGHVHQYROYLPHQWRQR0XQLFtSLRGH3RUWR$OHJUHH[SUHVVDQR33'8$WHPFRPR
SULQFtSLR R FXPSULPHQWR GDV IXQo}HV VRFLDLV GD FLGDGH H GD SURSULHGDGH XUEDQD JDUDQWLQGR
GHQWUH RXWURV SRQWRV D LQWHJUDomR GDV Do}HV S~EOLFDV H SULYDGDV DWUDYpV GH SURJUDPDV H
SURMHWRV GH DWXDomRR HQULTXHFLPHQWR FXOWXUDO GD FLGDGH SHOD GLYHUVLILFDomR DWUDWLYLGDGH H
FRPSHWLWLYLGDGHD DUWLFXODomR GDV HVWUDWpJLDV GH GHVHQYROYLPHQWR GD FLGDGH QR FRQWH[WR
UHJLRQDO PHWURSROLWDQR GH 3RUWR $OHJUHD LQWHJUDomR KRUL]RQWDO HQWUH RV yUJmRV H
&RQVHOKRV0XQLFLSDLVSURPRYHQGRDDWXDomRFRRUGHQDGDQRGHVHQYROYLPHQWRHDSOLFDomRGDV
HVWUDWpJLDV H PHWDV GR 3ODQR SURJUDPDV H SURMHWRV EHP FRPRD GHIHVD D FRQVHUYDomR H D
SUHVHUYDomRGRPHLRDPELHQWH
$/HL&RPSOHPHQWDUQRGHGHRXWXEURGHLQVWLWXLR&yGLJRGH(GLILFDo}HVGH3RUWR
$OHJUHUHJXODPHQWDGDSRVWHULRUPHQWHSHORVGHFUHWRVHHGLVFLSOLQDDV
UHJUDV JHUDLV H HVSHFtILFDV D VHUHP VHJXLGDV QR SURMHWR FRQVWUXomR XVR H PDQXWHQomR GH
HGLILFDo}HV 6HX SULQFLSDO REMHWLYR p JDUDQWLU QtYHLV PtQLPRV GH TXDOLGDGH QDV HGLILFDo}HV
YHULILFDQGRDVTXHVW}HVGHKDELWDELOLGDGHGXUDELOLGDGHHVHJXUDQoD
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(PDJRVWRGHIRLSXEOLFDGD/HL&RPSOHPHQWDUQRGHGHDJRVWRGHLQVWLWXLQGR
R 3ODQR 'LUHWRU GH $FHVVLELOLGDGH GH 3RUWR $OHJUH TXH IRL DOWHUDGD SHOD /HL QR 
FRQVWLWXLXDVQRUPDVJHUDLVHFULWpULRVEiVLFRVGHVWLQDGRVDSURPRYHUDFHVVLELOLGDGHGDVSHVVRDV
FRPGHILFLrQFLDUHGX]LGD(VWDOHLGHYHUiVHUREVHUYDGDQRVFDVRVGHDSURYDomRGHSURMHWRVGH
QDWXUH]D DUTXLWHW{QLFD XUEDQtVWLFD SDLVDJtVWLFD H GH WUDQVSRUWH HP HVSHFLDO LPSODQWDomR H
RUGHQDPHQWR GRV HOHPHQWRV GH XUEDQL]DomR EHP FRPR H[HFXomR GH TXDOTXHU WLSR GH REUD
SHUPDQHQWHV RX WHPSRUiULDV TXDQGR WHQKDP GHVWLQDo}HV S~EOLFD FROHWLYD H SULYDGD QRV
HVSDoRVH[WHUQRVGHXVRFRPXP
3DUDOLEHUDomRGDH[HFXomRGDVREUDVQRPXQLFtSLRGHYHVHUHPLWLGDDOLFHQoDGHLQVWDODomRSHOD
6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH0HLR$PELHQWHHGD6XVWHQWDELOLGDGH ³60$06´ $HPLVVmRGDOLFHQoD
GHLQVWDODomRpUHJLGDSHODV5HVROXo}HVQGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH
³&21$0$´ HQGR&RQVHOKR(VWDGXDOGR0HLR$PELHQWH ³&216(0$´ (VWD~OWLPD
GLVS}H VREUH RV HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV XWLOL]DGRUHV GH UHFXUVRV DPELHQWDLV HIHWLYD RX
SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUHV RX FDSD]HV VRE TXDOTXHU IRUPD GH FDXVDU GHJUDGDomR DPELHQWDO
SDVVtYHLVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOGHVWDFDQGRRVGHLPSDFWR
GHkPELWRORFDOSDUDRH[HUFtFLRGDFRPSHWrQFLDPXQLFLSDOQROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
$UHJXODPHQWDomRVREUHDHPLVVmRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVQRPXQLFtSLRGH3RUWR$OHJUHDWHQGH
DR'HFUHWRGHGHGH]HPEURGHTXHHVWDEHOHFHSURFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRSDUD
SURUURJDomRGD/LFHQoD3UpYLD /3 HGD/LFHQoDGH,QVWDODomR /, RXWRUJDGDVSHOD60$06$
/HLQRGHGHGH]HPEURGHGLVS}HVREUHROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOQR0XQLFtSLR
GH3RUWR$OHJUH
)ORULDQySROLV±6&
$/HL&RPSOHPHQWDUQRGHGHMDQHLURGHLQVWLWXLXR3ODQR'LUHWRUGR0XQLFtSLRGH
)ORULDQySROLVHUHJXODRSDFWRTXHYLVDRUJDQL]DUDRFXSDomRGRWHUULWyULRPXQLFLSDOGHIRUPDD
SURSRUFLRQDUTXDOLGDGH GH YLGD SDUD RFRQMXQWR GDSRSXODomR EDVHDGR QRVYDORUHV VRFLDLV H
GHYH JDUDQWLU R GHVHQYROYLPHQWR VXVWHQWiYHO SUDWLFDGR HP HVWUHLWD FRUUHODomR FRP R PHLR
DPELHQWH H R SDWULP{QLR FXOWXUDO $ UHIHULGD OHL GLVS}H VREUH D SROtWLFD GH GHVHQYROYLPHQWR
XUEDQRRSODQRGHXVRHRFXSDomRRVLQVWUXPHQWRVXUEDQtVWLFRVHRVLVWHPDGHJHVWmRDMXVWDGR
jVSROtWLFDVGLUHWUL]HVHLQVWUXPHQWRVGHGHVHQYROYLPHQWRWHUULWRULDOHXUEDQtVWLFRLQVWLWXtGRVSHOD
/HL )HGHUDO Q  GH   (VWDWXWR GD &LGDGH SHOD &RQVWLWXLomR GR (VWDGR GH 6DQWD
&DWDULQDHSHOD/HL2UJkQLFDGR0XQLFtSLRGH)ORULDQySROLV
$RUJDQL]DomRGRWHUULWyULRpIUXWRGRVYDORUHVHGDVFRQTXLVWDVVRFLDLVHWHPFRPREDVHRVOLPLWHV
HQWUH RV GLUHLWRV S~EOLFRV H RV SULYDGRV 2V SDUkPHWURV XUEDQtVWLFRV YLVDP SURSLFLDU D RFXSDomR
SODQHMDGDGRWHUULWyULRDWHQGHQGRRLQWHUHVVHVRFLDOHSURPRYHQGRRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOD
TXDOLGDGHGHYLGDHREHPHVWDUGRFRQMXQWRGDSRSXODomR2VSDUkPHWURVXUEDQtVWLFRVWDLVFRPR
tQGLFHV FRQVWUXWLYRV WD[DV GH RFXSDomR UHFXRV H JDEDULWRV YLVDP JDUDQWLU TXH R FUHVFLPHQWR
SURSRUFLRQDGRSRUQRYDVFRQVWUXo}HVVHMDFRPSDWtYHOFRPDSDLVDJHPQDWXUDOHFXOWXUDOGDFLGDGH
FRPRVGLUHLWRVGHYL]LQKDQoDFRPRPHLRDPELHQWHDPRELOLGDGHDRIHUWDGHLQIUDHVWUXWXUDHFRP
SDGU}HVGHGHVHQYROYLPHQWRTXHHVWLPXOHPRFRQYtYLRHFRQVLGHUHPRVIDWRUHVHVWpWLFRV3UHFLVDP
SUHYHUDSHUPHDELOLGDGHGRVRORSHUPLWLULQVRODomRHYHQWLODomRDRVORWHVFRQWtJXRVHFRQWULEXLUSDUD
D FRQILJXUDomR H FRQVWUXomR GDV SDLVDJHQV XUEDQDV GDV YLDV H ORJUDGRXURV GH XVR FRPXP $
FRUUHODomRFRPDQDWXUH]DHDFXOWXUDVmRREMHWLYRVSUHFtSXRVGRXVRGRVRORXUEDQR
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23ODQR'LUHWRUUHJXODPHQWDDDGHTXDomRGHXVRVOLPLWHVGHRFXSDomRJDEDULWRGHSDYLPHQWRV
H DOWXUDV FRQGRPtQLRV iUHDV GH SUHVHUYDomR WHUUHQRV GH PDULQKD SDGU}HV SDUD
HVWDFLRQDPHQWRV SDUFHODPHQWR GR VROR XUEDQR DUWH S~EOLFD SDWULP{QLR FXOWXUDO HVWXGRV GH
LPSDFWRGHYL]LQKDQoDSRORVJHUDGRUHVGHWUiIHJRVLVWHPDYLiULRRXWRUJDRQHURVDHQWUHRXWURV
2 3ODQR 'LUHWRU p FRPSOHPHQWDGR H DWXDOL]DGR DWUDYpV GH GHFUHWRV 'HVWDFDVH DLQGD TXH
R*HRSURFHVVDPHQWR &RUSRUDWLYR TXH SRGH VHU DFHVVDGR SRU PHLR GR VLWH
KWWSJHRSPIVFJRYEU p XWLOL]DGR FRPR VXSRUWH SDUD LGHQWLILFDomR GH LQIRUPDo}HV VREUH R
PXQLFtSLR$WUDYpVGDJHVWmRFDGDVWUDOWHUULWRULDOHWHPiWLFDHPXPDPELHQWHLQWHJUDGRHQYROYHQGR
FDGDVWUR WpFQLFR XUEDQR H JHRSURFHVVDPHQWR IRUPDQGR XPD LQIUDHVWUXWXUD GH JHRLQIRUPDomR
REWpPVHLQIRUPDo}HVVREUHWRGRRWHUULWyULRGRPXQLFtSLRLQVXODUHFRQWLQHQWDO
2&yGLJRGH2EUDVH(GLILFDo}HVGH)ORULDQySROLVLQVWLWXtGRSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGH
GH PDLR GH  GLVFLSOLQD QR PXQLFtSLR GH )ORULDQySROLV RV SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H
H[HFXWLYRV H DV UHJUDV JHUDLV H HVSHFtILFDV D VHUHP REHGHFLGDV QR SURMHWR OLFHQFLDPHQWR
H[HFXomR PDQXWHQomR H XWLOL]DomR GH REUDV HGLILFDo}HV H HTXLSDPHQWRV 7HP SRU
REMHWLYRRULHQWDURVSURMHWRVHDVH[HFXo}HVGDVREUDVHHGLILFDo}HVQRPXQLFtSLRGH)ORULDQySROLV
YLVDQGR R SURJUHVVLYR DSHUIHLoRDPHQWR GD FRQVWUXomR H R DSULPRUDPHQWR GD DUTXLWHWXUD GDV
HGLILFDo}HVEHPFRPRDVVHJXUDUDREVHUYkQFLDHSURPRYHUDPHOKRULDGRVSDGU}HVPtQLPRVGH
VHJXUDQoDKLJLHQHVDOXEULGDGHHFRQIRUWRGDVHGLILFDo}HVGHLQWHUHVVHSDUDDFRPXQLGDGH
2 ,QVWLWXWR GH 3HVTXLVD H 3ODQHMDPHQWR 8UEDQR GH )ORULDQySROLV ³,38)´  p UHVSRQViYHO SHOD
WUDPLWDomRGRV(VWXGRVGH,PSDFWRGH9L]LQKDQoDFRQIRUPHSUHYLVWRQR(VWDWXWRGD&LGDGHGH
)ORULDQySROLV2(VWXGRGH,PSDFWRGH9L]LQKDQoDpFDUDFWHUL]DGRSRUXPFRQMXQWRGHHVWXGRVH
LQIRUPDo}HV WpFQLFDV H HODERUDGR SRU SURILVVLRQDO V  RX HPSUHVD V  KDELOLWDGR V  SHUDQWH XP
&RQVHOKR 3URILVVLRQDO UHIHUHQWHV j LGHQWLILFDomR DYDOLDomR SUHYHQomR PLWLJDomR H
FRPSHQVDomR GRV LPSDFWRV QD YL]LQKDQoD GH XP HPSUHHQGLPHQWR RX DWLYLGDGH HVWH HVWXGR
SHUPLWHDQDOLVDUDVGLIHUHQoDVHQWUHDVFRQGLo}HVH[LVWHQWHVDQWHVHGHSRLVGHVXDLPSODQWDomR
$ )XQGDomR 0XQLFLSDO GR 0HLR $PELHQWH ³)/25$0´  p UHVSRQViYHO SHOR OLFHQFLDPHQWR GDV
DWLYLGDGHV SUHYLVWDV QD 5HVROXomR &216(0$ QR  1HVWH VHQWLGR R )/25$0 p
UHVSRQViYHO SHOR /LFHQFLDPHQWR $PELHQWDO RX VHMD SHOR OLFHQFLDPHQWR GD ORFDOL]DomR
LQVWDODomR DPSOLDomR H D RSHUDomR GH HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV TXH XWLOL]DP UHFXUVRV
DPELHQWDLV FRQVLGHUDQGR DV GLVSRVLo}HV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV H DV QRUPDV WpFQLFDV
DSOLFiYHLVDRFDVRFRQIRUPHD5HVROXomR&21$0$Q
$VHPSUHVDVGRVHWRULPRELOLiULRLQFOXLQGRD&RPSDQKLDVmRREULJDGDVDREWHUDDSURYDomRGH
YiULDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSDUDGHVHQYROYHUDVDWLYLGDGHVDFLPDFLWDGDVHFRUUHODWDVH
QRYDVOHLVRXUHJXODPHQWRVSRGHPVHUDGRWDGRVLPSOHPHQWDGRVRXLQWHUSUHWDGRVGHPRGRD
DIHWDUDGYHUVDPHQWHGHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$GHPDLVD&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDU
DWUDVRV QD DSURYDomR GH SURMHWRV SHODV DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV FRPSURPHWHQGR VHXV
UHVXOWDGRV1DKLSyWHVHGHYLRODomRRXQmRFXPSULPHQWRGHWDLVOHLVUHJXODPHQWRVOLFHQoDVH
DXWRUL]Do}HVD&RPSDQKLDSRGHYLUDVRIUHUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPRLPSRVLomRGH
PXOWDVHPEDUJRGHREUDVFDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVHUHYRJDomRGHDXWRUL]Do}HVGHPROLomR
GDVFRQVWUXo}HV HP DQGDPHQWR HP FDVR GH ULVFR RX SHULJR j VD~GH S~EOLFDRX DR LQWHUHVVH
VRFLDO DOpP GH RXWUDV SHQDOLGDGHV FLYLV H FULPLQDLV R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH VXD
LPDJHPVLWXDomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD WDPEpP HVWmR VXMHLWDV jV OHLV H DRV UHJXODPHQWRV DPELHQWDLV
IHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV$VH[LJrQFLDVFRQWLGDVQHVVDVOHLVSRGHPDFDUUHWDUDWUDVRV
ID]HUFRPTXHD&RPSDQKLDLQFRUUDHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVSDUDFXPSULODVDVVLPFRPRSRGHP
SURLELURXUHVWULQJLUVHYHUDPHQWHDDWLYLGDGHGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDHFRQVWUXomRUHVLGHQFLDO
HFRPHUFLDOHPUHJL}HVRXiUHDVDPELHQWDOPHQWHVHQVtYHLV
$VOHLVTXHUHJHPRVHWRULPRELOLiULREUDVLOHLURDVVLPFRPRDVOHLVDPELHQWDLVWHQGHPDVHWRUQDU
PDLV UHVWULWLYDV H TXDOTXHU DXPHQWR GH UHVWULo}HV SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH H GH PDQHLUD
UHOHYDQWHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

5HJXODPHQWDomR$PELHQWDO
'HYLGR j QDWXUH]D GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD jV OHLV H
UHJXODPHQWRVUHODWLYRVjSURWHomRGRPHLRDPELHQWHDVVLPFRPRWRGRRVHWRUGD&RQVWUXomR
&LYLO
'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRIHGHUDOEUDVLOHLUDDFRQVWUXomRLQVWDODomRH[SDQVmRPRGLILFDomR
H RSHUDomR GH DWLYLGDGHV SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV TXH XWLOL]HP UHFXUVRV QDWXUDLV H TXH
SRVVDPYLUDFDXVDUGDQRVDPELHQWDLVHVWDUmRVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOTXHSRGHYLU
DRFRUUHUHPkPELWRIHGHUDOHVWDGXDORXPXQLFLSDO&RPRUHJUDJHUDOSDUDDVDWLYLGDGHVFRP
VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO R SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR HQYROYH WUrV HWDSDV VXFHVVLYDV
SDUD REWHQomR GH /LFHQoD 3UpYLD /3  D /LFHQoD GH ,QVWDODomR /,  H SRU ILP D /LFHQoD GH
2SHUDomR /2  $ /3 p HPLWLGD HP IDVH SUHOLPLQDU GH SODQHMDPHQWR GR HPSUHHQGLPHQWR
DSURYDQGR VXD ORFDOL]DomR H FRQFHSomR H HVWDEHOHFH FRQGLo}HV H H[LJrQFLDV WpFQLFDV TXH
GHYHUmR VHU REVHUYDGDV QDV IDVHV GR OLFHQFLDPHQWR $ /, DXWRUL]D D FRQVWUXomR GR
HPSUHHQGLPHQWR 3RU ILP D /2 DXWRUL]D R HIHWLYR LQtFLR H D FRQWLQXLGDGH GDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
$ GHSHQGHU GD OHJLVODomR DSOLFiYHO H GR WLSR GH DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD ± D H[HPSOR GDV
DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV DR VHWRU GD &RQVWUXomR &LYLO  R SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR FRVWXPD
RFRUUHUGHIRUPDVLPSOLILFDGDFRPDDJOXWLQDomRGHPDLVGHXPDOLFHQoDHPXPD~QLFDIDVH±D
H[HPSORGD/3HGD/,RXHPLVVmRGHOLFHQoDHP~QLFDHWDSD1RHQWDQWRDGHILQLomRGRWLSR
GH OLFHQFLDPHQWR GHSHQGH GD UHJXODPHQWDomR HVSHFtILFD GR ORFDO RQGH YDL VHU LQVWDODGR R
HPSUHHQGLPHQWR
(P UHJUD JHUDO DV OLFHQoDV DPELHQWDLV SRVVXHP YDOLGDGH SRU SHUtRGR GHILQLGR QD OLFHQoD H
GHYHUmRVHUSHULRGLFDPHQWHUHQRYDGDVSHUDQWHRVUHVSHFWLYRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHV
SDUDJDUDQWLDGDUHJXODULGDGHGDDWLYLGDGHGHVHQYROYLGD'HDFRUGRFRPD/HL&RPSOHPHQWDUQ
DUHQRYDomRGDOLFHQoDDPELHQWDOGHYHVHUVROLFLWDGDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH
 FHQWR H YLQWH  GLDV GD H[SLUDomR GH VHX SUD]R GH YDOLGDGH SDUD TXH HVVH ILTXH
DXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRDWpDPDQLIHVWDomRGHILQLWLYDGRyUJmRDPELHQWDO9DOHUHVVDOWDU
FRQWXGR TXH RV (VWDGRV H 0XQLFtSLRV WrP DXWRQRPLD SDUD GHWHUPLQDU SUD]RV GLIHUHQWHV GR
SUHYLVWRSHODOHJLVODomRIHGHUDOSDUDDUHQRYDomRGHOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVGHVXD
FRPSHWrQFLD
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3DUD RV HPSUHHQGLPHQWRV FRP VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO p H[LJLGD D FRPSHQVDomR
DPELHQWDOSHORVGDQRVQmRPLWLJiYHLVFDXVDGRVSHODLPSODQWDomRGRHPSUHHQGLPHQWRSRUPHLR
GH GHVWLQDomR GH UHFXUVRV SDUD LPSODQWDomR H PDQXWHQomR GH XQLGDGH GH FRQVHUYDomR QRV
WHUPRVGD/HL)HGHUDOQ$WpRPRPHQWRQHQKXPGRVQRVVRVHPSUHHQGLPHQWRVIRL
FRQVLGHUDGR FRPR GH VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO H FRQVHTXHQWHPHQWH GHPDQGRX R
SDJDPHQWRGDPHQFLRQDGDFRPSHQVDomRDPELHQWDO
3DUD PDLV DV OLFHQoDV DPELHQWDLV SRGHP YLU D HVWDEHOHFHU FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHVTXHSRGHPHYHQWXDOPHQWHLPSDFWDUHFRQGLFLRQDUDRSHUDomR
GHDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDFRPHWHUIDOKDVQRFXPSULPHQWRGDV
UHIHULGDVFRQGLFLRQDQWHVILFDUiVXMHLWDDPXOWDVRXDWpPHVPRDUHYRJDomRHRXVXVSHQVmRGD
OLFHQoD DPELHQWDO REWLGD IDWR HVWH TXH SRGH LPSDFWDU R UHJXODU H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV
LQFOXVLYHFRPULVFRGHWRWDOSDUDOLVDomRJHUDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD
$LQGD QR kPELWR GR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO FDVR VHMDP FRQVWDWDGDV LQWHUYHQo}HV HP WHUUDV
LQGtJHQDVFRPXQLGDGHVTXLORPERODVSDWULP{QLRKLVWyULFRHFXOWXUDORXHPXQLGDGHVGHFRQVHUYDomR
³8&V´ RyUJmROLFHQFLDGRUVHUiFRPSHWHQWHSDUDFRQVXOWDURXVROLFLWDUDPDQLIHVWDomRGHyUJmRV
LQWHUYHQLHQWHV±WDLVFRPR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV
³,%$0$´ ,QVWLWXWRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO ³,3+$1´ ,QVWLWXWR&KLFR0HQGHVGH
&RQVHUYDomRGD%LRGLYHUVLGDGH ³,&0%LR´ )XQGDomR1DFLRQDOGRËQGLR ³)81$,´ ,1&5$ ³,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH&RORQL]DomRH5HIRUPD$JUiULD´ )XQGDomR3DOPDUHVHWF±VREUHDLQVWDODomRGRV
HPSUHHQGLPHQWRVHRSHUDomRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$LQGDTXHUHIHULGDVPDQLIHVWDo}HVQmR
VHMDPYLQFXODQWHVHQmRREVWHPROLFHQFLDPHQWRGHIRUPDGLUHWDR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDORX
(VWDGXDOSRGHUiYLUDTXHVWLRQDUHLPSXJQDUDYDOLGDGHGDOLFHQoDREWLGD$H[HFXomRGHDWLYLGDGHV
VHPD DXWRUL]DomR QHFHVViULDFDUDFWHUL]D LQIUDomRHFULPHDPELHQWDO VXMHLWDQGRR UHVSRQViYHO D
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHSDUDomRGRVGDQRVDPELHQWDLVHPkPELWR
FtYHO 3DUD PDLV D LQFDSDFLGDGH GH FXPSULU FRP RV UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV DWXDOPHQWH RX TXH
YHQKDP D VHU DSOLFiYHLV QR IXWXUR EHP FRPR D QmR REWHQomR RX QmR UHQRYDomR GH OLFHQoDV
DPELHQWDLVSRGHPRFDVLRQDUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVSDUDDVQRVVDVFRQGLo}HVRSHUDFLRQDLV
SRU PHLR GD LPSRVLomR GH SHQDOLGDGHV GH PXOWD VLPSOHV HRX GLiULD VXVSHQVmR GH DWLYLGDGHV
HPEDUJRVUHYRJDomRGHOLFHQoDVMiFRQFHGLGDVHWF
$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOGHFRQWUROHHJHVWmR
GH UHVtGXRV JHUDGRV GH VXDV DWLYLGDGHV H HPSUHHQGLPHQWRV D TXDO LPS}H GHQWUH RXWUDV
REULJDo}HVDQHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVSDUDWUDQVSRUWHGHUHVtGXRVSHULJRVRV
EHPFRPRRFRUUHWRPDQXVHLRHGLVSRVLomRILQDODGHTXDGD$&RPSDQKLDGHYHDLQGDREVHUYDU
DVGLVSRVLo}HVHVSHFtILFDVSUHYLVWDVQD5HVROXomR&21$0$TXHDSUHVHQWDGLUHWUL]HV
HSURFHGLPHQWRVSDUDDJHVWmRGRVUHVtGXRVGHFRQVWUXomRFLYLOLQFOXLQGRDHODERUDomRGH3ODQR
GH *HUHQFLDPHQWR GH 5HVtGXRV GD &RQVWUXomR &LYLO 3RU PHLR GD UHVSRQVDELOLGDGH
FRPSDUWLOKDGD LQVWLWXtGD SHOD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV DV WDUHIDV H FXVWRV
HQYROYLGRV QDV GLIHUHQWHV HWDSDV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV VyOLGRV VmR SXOYHUL]DGRV SRU
WRGDDFDGHLDQDPHGLGDGHUHVSRQVDELOL]DomRGHFDGDXPDGDVSDUWHVHQYROYLGDV1RHQWDQWR
GDGD D QDWXUH]D REMHWLYD H VROLGiULD GD UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO DPELHQWDO D FRQWUDWDomR GH
WHUFHLURV SDUD FRQVHFXomR GH TXDOTXHU GDV IDVHV GR JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV VyOLGRV QmR
H[LPHDQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRV
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2FXPSULPHQWRGHVWDOHJLVODomRpILVFDOL]DGRSRUyUJmRVHDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHP
LPSRUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFRQWUDD&RPSDQKLDHPFDVRGHHYHQWXDOLQREVHUYkQFLD$OpP
GLVVRRVJRYHUQRVGRVHVWDGRVHPXQLFtSLRVQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXDSRGHPDGRWDUUHJUDV
PDLVULJRURVDVTXHDOHJLVODomRIHGHUDOHTXHVHMDPDSOLFiYHLVjVVXDVDWLYLGDGHV
5HJXODPHQWDomRGH3URSULHGDGH,QWHOHFWXDO
$V OHLV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH PRGR D
HVWDEHOHFHUUHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRVGDGRVSHVVRDLV LQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVD
LQGLYtGXRV SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV
2V GLUHLWRV j LQWLPLGDGH H j YLGD SULYDGD VmR JHQHULFDPHQWH DVVHJXUDGRV SHOD &RQVWLWXLomR
)HGHUDO%UDVLOHLUD  HSHOR&yGLJR&LYLO  PDVQDDXVrQFLDGHUHJUDVPDLVHVSHFtILFDV
VREUH R WHPD D OHJLWLPLGDGH GDV SUiWLFDV HQYROYHQGR R XVR GH 'DGRV 3HVVRDLV IRL
KLVWRULFDPHQWH DYDOLDGD GH IRUPD FDVXtVWLFD SHOR MXGLFLiULR 2 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW /HL Q
 DSURYDGRHPWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRJDUDQWLUDSULYDFLGDGHHSURWHJHURV
GDGRVSHVVRDLVWUDWDGRVSHORVSURYHGRUHVGHFRQH[mRHDSOLFDomRSRUPHLRGDLQWHUQHW
$VVLP DWp DJRVWR GH  TXDQGR IRL DSURYDGD D /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV /HL Q
³/*3'´ DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRXVRGH'DGRV3HVVRDLVHUDPUHJXODGDVSRU
DOJXPDVQRUPDVHVSDUVDVHVHWRULDLVDSHQDV$OpPGLVVRQRFRQWH[WRGDSDQGHPLDGD&29,'
 IRL DSURYDGD D /HL Q  TXH HQWUH RXWUDV PHGLGDV DGLRX D DSOLFDELOLGDGH GDV
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQD/*3'SDUDGHDJRVWRGH(PSDUDOHORD0HGLGD
3URYLVyULDQSXEOLFDGDHPGHDEULOGHHFXMRVHIHLWRVVHHVWHQGHPDWpGHDJRVWR
GH  TXH HVWDEHOHFH D RSHUDFLRQDOL]DomR GR SDJDPHQWR GR %HQHItFLR (PHUJHQFLDO GH
3UHVHUYDomRGR(PSUHJRHGD5HQGDHGREHQHItFLRHPHUJHQFLDOPHQVDODGLRXDHQWUDGDHP
YLJRUGD/*3'SDUDGHPDLRGH H[FHWRSHODVGLVSRVLo}HVUHODFLRQDGDVjFRQVWLWXLomRGD
$13' $/*3'TXHHQWUDUiHPYLJRUHPGHPDLRGHWURX[HXPVLVWHPDGHUHJUDVQRYR
FRP UHODomR DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV PDLV FRPSOHWR H GH DSOLFDomR WUDQVYHUVDO
DIHWDQGRWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDLQFOXLQGRDVHPSUHVDVTXHWUDWDPXPPDLRUYROXPHGH
GDGRVSHVVRDLVFRPRpRFDVRGD&RPSDQKLD5HIHULGDOHLWHPFRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWH
GHPDLRUFRQWUROHGRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDV
RUJDQL]Do}HVTXHWUDWDPWDLVLQIRUPDo}HVWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDVSHOD
&RPSDQKLDeYiOLGRUHVVDOWDUTXHDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'HVWiVXERUGLQDGDjFRQYHUVmR
GD03HPOHLSHOR&RQJUHVVR1DFLRQDO±DWXDOPHQWHSUHYLVWDSDUDGHPDLRGH
03 ±GHPRGRTXHFDVRWDO03QmRVHMDFRQYHUWLGDHPOHLD/*3'HQWUDUi
HPYLJRUHPGHDJRVWRGHFRPRSUHYLVWRDQWHULRUPHQWH
$/*3'VHUiDSOLFiYHODWRGDHTXDOTXHURSHUDomRUHODFLRQDGDDTXDOTXHUIRUPDGHWUDWDPHQWR
GH GDGRV SHVVRDLV FRP UDUDV H[FHo}HV WRGDV SUHYLVWDV QD SUySULD OHL FRPR R FDVR GH
WUDWDPHQWRSDUDILQVH[FOXVLYDPHQWHSDUWLFXODUHVHQmRHFRQ{PLFRVMRUQDOtVWLFRDUWtVWLFRRXGH
VHJXUDQoDQDFLRQDORXS~EOLFD
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$OpPGLVVRD/HLDOWHURXD/*3'SDUDFULDUHHVWDEHOHFHUDVFRPSHWrQFLDVGDFULRX
D$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ yUJmRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDTXHVHUi
UHVSRQViYHOSRU ]HODU LPSOHPHQWDU H ILVFDOL]DU R FXPSULPHQWR GD /*3' H[HUFHQGR XP WULSOR
SDSHOGH L LQYHVWLJDomRFRPSUHHQGHQGRRSRGHUGHHPLWLUQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGHOLEHUDU
VREUH D LQWHUSUHWDomR GD /*3' H VROLFLWDU LQIRUPDo}HV GH FRQWURODGRUHV H SURFHVVDGRUHV
RSHUDGRUHV LL  H[HFXomR QRV FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL SRU PHLR GH SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRH LLL HGXFDomRFRPDUHVSRQVDELOLGDGHGHGLVVHPLQDULQIRUPDo}HVHIRPHQWDUR
FRQKHFLPHQWRGD/*3'HPHGLGDVGHVHJXUDQoDSURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRV
TXHIDFLOLWHPRFRQWUROHGHGDGRVHHODERUDQGRHVWXGRVVREUHSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
SDUD D SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV H SULYDFLGDGH HQWUH RXWURV $ $13' WHP DVVHJXUDGD
LQGHSHQGrQFLD WpFQLFD HPERUD HVWHMD VXERUGLQDGD j 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD $ /HL
WDPEpPSUHYrDXWRULGDGHSDUDD$13'DYDOLDUDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVSHOD/*3'
$FRPSHWrQFLDGD$13'SUHYDOHFHVREUHTXDOTXHUDXWRULGDGHUHODFLRQDGDGHRXWUDVHQWLGDGHV
S~EOLFDVQRTXHGL]UHVSHLWRjSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV
&RPDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'D&RPSDQKLDWHUiGHDGDSWDUVXDVRSHUDo}HVHVHXPRGHOR
GH QHJyFLRV DRV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV HP UHIHULGD OHL 1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD Mi HVWi
WRPDQGRDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVFRPWHUFHLURVSDUDDUHDOL]DomRGHSURMHWRGHDGHTXDomR
j/*3'QRDQRTXHYHP
E
SROtWLFD DPELHQWDO GD &RPSDQKLD H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD
UHJXODomRDPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRD
SDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
1mR DGHULPRV D XP SDGUmR HVSHFtILFR HP kPELWR QDFLRQDO RX LQWHUQDFLRQDO GH SUiWLFDV
DPELHQWDLV1RHQWDQWRDGRWDPRVFRPRSUiWLFDLQWHUQDGHJHVWmRDPELHQWDODHODERUDomRGH
HVWXGRVGHLQYHVWLJDomRSUHOLPLQDUHHYHQWXDOLQYHVWLJDomRFRQILUPDWyULDSDUDWRGRVRVWHUUHQRV
DGTXLULGRV SRU QyV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD VXD RULJHP LQGXVWULDO FRPHUFLDO RX UHVLGHQFLDO 
FRPRIRUPDGHLGHQWLILFDUSRVVtYHLVFRQWDPLQDQWHVQRVRORHQDiJXDVXEWHUUkQHDHGHDWHQGHU
jVGLVSRVLo}HVGDOHJLVODomRDPELHQWDO
F
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
0DUFDVVmRVLQDLVGLVWLQWLYRVYLVXDOPHQWHSHUFHSWtYHLVFRPSRVWRVSRUQRPHVHRXLPDJHQVTXH
LGHQWLILFDPHGLVWLQJXHPSURGXWRVHRXVHUYLoRV(PDOJXQVFDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHP
DIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRVFRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRX
HVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV1R%UDVLODWLWXODULGDGHGHPDUFDVVRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLR
GR UHJLVWUR FRQFHGLGR SHOR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GD 3URSULHGDGH ,QGXVWULDO ³,13,´  D DXWDUTXLD
IHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
$SyVDFRQFHVVmRGRUHJLVWURRWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHURGLUHLWRH[FOXVLYRGHXVRQR%UDVLO
SDUDGHVLJQDUSURGXWRVHRXVHUYLoRVLQFOXtGRVQDFODVVHQDTXDODPDUFDIRLUHJLVWUDGDSRUXP
SHUtRGR GH  GH]  DQRV TXH SRGHUi VHU VXFHVVLYDPHQWH SURUURJDGR SRU SHUtRGRV LJXDLV H
VXFHVVLYRVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGDVWD[DVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLV
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'XUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR R GHSRVLWDQWH SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGHGDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRV
HRGLUHLWRGH]HODUSHODLQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR(VVDH[SHFWDWLYD
SRGH YLU D QmR VH FRQFUHWL]DU HP GLUHLWR QDV KLSyWHVHV GH L  IDOWD GH SDJDPHQWR GDV WD[DV
UHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRGHUHJLVWURSHOR,13,
H LLL QmRFRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR,13,
$LQGDUHOHYDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGR
SUD]R GH YLJrQFLD TXDQGR GD QmR UHQRYDomR QR SUD]R DGHTXDGR LL  UHQ~QFLD DEDQGRQR
YROXQWiULR GR WLWXODU  LLL  FDGXFLGDGH IDOWD GH XVR GD PDUFD  LY  GHFODUDomR GH QXOLGDGH
DGPLQLVWUDWLYDRXMXGLFLDORX Y LQREVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH
,QGXVWULDO UHIHUHQWHjQHFHVVLGDGHGHDSHVVRDGRPLFLOLDGDQR H[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR
%UDVLO VHQGRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomRGRUHJLVWURGHPDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRV
WHUPRVGDVROLFLWDomRGHUHJLVWURGHSRVLWDGDMXQWRDR,13,
$WXDOPHQWHVRPRVWLWXODUHVGHGLYHUVDVPDUFDVUHJLVWUDGDVRXHPSURFHVVRGHUHJLVWURQR%UDVLO
MXQWRDR,13,HPQRPHSUySULRRXHPQRPHGHQRVVDVVXEVLGLiULDVHILOLDLVFRPR³&)/´³&)/
&RQVWUXo}HV´³:7RZHU´H³5HVHUYD&DVD5RVD´DVTXDLVVmREDVWDQWHUHOHYDQWHVSDUDQRVVDV
DWLYLGDGHV6RPRVWDPEpPWLWXODUHVGHDOJXQVQRPHVGHGRPtQLRUHOHYDQWHVDVVRFLDGRVDWDLV
PDUFDV
$WpRSUHVHQWHPRPHQWRD&RPSDQKLDQmRSRVVXLVRIWZDUHVGHSRVLWDGRVRXUHJLVWUDGRVSHUDQWH
R,13,
3DUDXPDUHODomRFRPSOHWDGRVDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDYLGH
LWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita
líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

$&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas Socioambientais

D

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

1mR HODERUDPRV UHODWyULRV VRFLRDPELHQWDLV 1R HQWDQWR DGRWDPRV SUiWLFDV VRFLRDPELHQWDLV
GLUHFLRQDGDVSULQFLSDOPHQWHjUHGXomRQRFRQVXPRGHUHFXUVRVQDWXUDLVGHQWUHHVVDVSUiWLFDV
SRGHPRVFLWDU
L LPSODQWDomRGDJHVWmRGHUHVtGXRVVyOLGRVQRFDQWHLURGHREUDVYLVDQGRPLQLPL]DU
LPSDFWRSHODVDWLYLGDGHVGDREUDDRPHLRDPELHQWHDOpPGHFRQWULEXLUFRPDOLPSH]DH
RUJDQL]DomR
LL  SRQWR GH FROHWD H DUPD]HQDPHQWR p SODQHMDGR SDUD VHU XWLOL]DGR GXUDQWH WRGD D
GXUDomR GD REUD EXVFDQGR SURPRYHU D UHFLFODJHP H EHQHILFLDPHQWR GRV PDWHULDLV
FRQWULEXLQGRSDUDDUHGXomRGHLPSDFWRVDPELHQWDLVH
LLL PDQXWHQomRGRFHUWLILFDGR,62 International Organization For Standardzation 
TXHJDUDQWHTXHWRGRVRVSURMHWRVHVWmRVHQGRH[HFXWDGRVQRVPDLVDOWRVSDGU}HVGH
TXDOLGDGHHFRQILDELOLGDGH
$GLFLRQDOPHQWHSRVVXtPRVXPPHFDQLVPRGHFROHWDVHOHWLYDGHUHVtGXRVHPVXDVHGH
(QWHQGHTXHRVLVWHPDGHJHVWmRVRFLRDPELHQWDODWXDOPHQWHDGRWDGRpVXILFLHQWHSDUDDVVHJXUDU
TXHQRVVDVDWLYLGDGHVDWHQGDPDRVUHTXLVLWRVOHJDLVHQRUPDVDSOLFiYHLVFRPRFRPSURPLVVR
GH UHGX]LU RV LPSDFWRV DPELHQWDLV H VRFLDLV GH VHXV VHUYLoRV 1mR REVWDQWH HVWDPRV HP
FRQVWDQWHSURFHVVRGHDSULPRUDPHQWRGHQRVVRVPHFDQLVPRVGHSURWHomRDRPHLRDPELHQWH
SDUDTXHSRVVDDWLQJLUXPSDWDPDUGHH[FHOrQFLDQDJHVWmRDPELHQWDO
E
0HWRGRORJLD VHJXLGD SHOD &RPSDQKLD QD HODERUDomR GDV LQIRUPDo}HV
VRFLRDPELHQWDLV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
F
,QGLFDU VH DV LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV VmR DXGLWDGDV RX UHYLVDGDV SRU
HQWLGDGHLQGHSHQGHQWH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
G
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDV
DVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
H 
VH HVWH UHODWyULR OHYD HP FRQWD RV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO
2'6 GD218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
I 
VHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGRTXH
OHYHHPFRQWDRV2EMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 H[SOLFDURPRWLYR
$LQGDGHVHQYROYHPRVXPUHODWyULRSDUDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV(QWUHWDQWR
HQWHQGHPRV TXH R VLVWHPD GH JHVWmR VRFLRDPELHQWDO DWXDOPHQWH DGRWDGR p VXILFLHQWH SDUD
DVVHJXUDU TXH QRVVDV DWLYLGDGHV DWHQGDP DRV UHTXLVLWRV OHJDLV H QRUPDV DSOLFiYHLV FRP R
FRPSURPLVVR GH UHGX]LU RV LPSDFWRV DPELHQWDLV H VRFLDLV GH VHXV VHUYLoRV 1mR REVWDQWH
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7.8 - Políticas Socioambientais
HVWDPRVHPFRQVWDQWHSURFHVVRGHDSULPRUDPHQWRGHQRVVRVPHFDQLVPRVGHSURWHomRDRPHLR
DPELHQWHSDUDTXHSRVVDDWLQJLUXPSDWDPDUGHH[FHOrQFLDQDJHVWmRDPELHQWDO
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7.9 - Outras Informações Relevantes

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHHQWHQGHPRVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.1 - Negócios Extraordinários
Não houve, nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício social corrente aquisição ou alienação de
qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor
Não houve nenhuma alteração significativa na forma de condução dos negócios da Companhia, nos
últimos 3 exercícios sociais e no exercício social corrente.

652
PÁGINA: 166 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
Nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício social corrente, não foi celebrado nenhum contrato
relevante pela Companhia ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com suas
atividades operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.


7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWHLWHPIRUDPGHVFULWDVQRVLWHQVDQWHULRUHVGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD




654
PÁGINA: 168 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Na data deste Formulário de Referência, além dos ativos imobilizados, marcas e participação em
sociedades relevantes discriminados nos itens 9.1(a), 9.1(b), 9.1(c) abaixo, não existem outros
bens do ativo não-circulante que julguemos relevantes.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, dado que os terrenos adquiridos por nós e por nossas controladas para realização de nossos
empreendimentos futuros são considerados como estoque, não integrando o ativo imobilizado da Companhia.
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No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Registro 825496667,
Registro válido até
na classe Ncl(8) 36,
26/06/2027
para a marca mista
“CFL CONSTRUÇÕES”

Registro válido até
Registro 825730961,
na classe Ncl(8) 37,
26/06/2027
para a marca mista
“CFL CONSTRUÇÕES”

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro 830483080,
na classe Ncl(9) 36,
para a marca
nominativa “CFL”

Registro 830483098,
na classe Ncl(9) 37,
para a marca
nominativa “CFL”

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Registro válido até
31/12/2023

Registro válido até
31/12/2023

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro 831109289,
na classe Ncl(9) 36,
para a marca
nominativa “W
TOWER”

Registro 831109297,
na classe Ncl(9) 37,
para a marca
nominativa “W
TOWER”

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Registro válido até
07/04/2025

Registro válido até
07/04/2025

Duração

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro 831109319,
Registro válido até
na classe Ncl(9) 36,
24/03/2025
para a marca
nominativa “RESERVA
CASA ROSA”

Registro 831109327,
Registro válido até
na classe Ncl(9) 37,
24/03/2025
para a marca
nominativa “RESERVA
CASA ROSA”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

cfl.com.br

vitrajurere.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 11/10/2020

Válido até 06/05/2025

Duração

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1
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A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i) Impossibilidade de uso do nome de domínio.
falta de pagamento de taxa de manutenção do domínio; (ii)
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização do domínio.
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, de pedido
de apresentação de documentos; (iv) pedido de registro
formulado por detentor de pedido de registro de marca ou marca
registrada relacionada ao domínio, com direito de preferência ao
antigo titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de registro de marcas ou marcas registradas em
classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i) Impossibilidade de uso do nome de domínio.
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização do domínio.
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, de pedido
de apresentação de documentos; (iv) pedido de registro
formulado por detentor de pedido de registro de marca ou marca
registrada relacionada ao domínio, com direito de preferência ao
antigo titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de registro de marcas ou marcas registradas em
classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Informações apresentadas no item 9.2. Operamos com dezenas de sociedades que tem como atividade a incorporação e a
venda imobiliária, cujas participações nos resultados da Companhia oscilam entre os exercícios.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDPQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDo}HVTXH
YLVDP SHUPLWLU DRV LQYHVWLGRUHV H DR PHUFDGR HP JHUDO DQDOLVDU D VLWXDomR GD &RPSDQKLD SHOD
SHUVSHFWLYD GD $GPLQLVWUDomR $EDL[R GLVFRUUHP GHQWUH RXWURV DVSHFWRV VREUH IDWRV WHQGrQFLDV
FRPSURPLVVRVRXHYHQWRVLPSRUWDQWHVTXHLPSDFWDPRXSRGHULDPLPSDFWDUDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
HSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLD$VDQiOLVHVIRUDPFRQVWUXtGDVFRPEDVHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
FRPELQDGDV GD &RPSDQKLD TXH VmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HVWmR
VHQGRDSUHVHQWDGDVH[FOXVLYDPHQWHFRPRREMHWLYRGHIRUQHFHUSRUPHLRGHXPD~QLFDGHPRQVWUDomR
ILQDQFHLUD LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j WRWDOLGDGH GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
GLVSRVLomRGHVXDHVWUXWXUDVRFLHWiULD

$V LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQWLGDV QRV LWHQV  D  GHYHP VHU OLGDV HP FRQMXQWR FRP L  DV
,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75FRQVROLGDGDVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHGHMXQKRGH
UHYLVDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDHVXDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVH
LL DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GH GH]HPEUR GH   H  H VXDV UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 1RVVDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLOHFRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR ³,)56´ DSOLFiYHLVjVHQWLGDGHVGH
LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO UHJLVWUDGDV QD &90 $V LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV GD
FRPSDQKLDFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV,75UHIHUHQWHDRWULPHVWUHILQGRHP
GHMXQKRGHIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7*'HPRQVWUDomR
,QWHUPHGLiULDHFRPDQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6±,QWHULP)LQDQFLDO5HSRUWLQJDSOLFiYHLVjVHQWLGDGHV
GHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDQR%UDVLOUHJLVWUDGDVQD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 

$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORVQRVVRV'LUHWRUHV'HVVD
IRUPDDVDYDOLDo}HVRSLQL}HVHFRPHQWiULRVGRVQRVVRV'LUHWRUHVRUDDSUHVHQWDGDVWUDGX]HPDYLVmR
HSHUFHSomRGHQRVVRV'LUHWRUHVVREUHQRVVDVDWLYLGDGHVQHJyFLRVHGHVHPSHQKREHPFRPRYLVDP
IRUQHFHUDRVLQYHVWLGRUHVLQIRUPDo}HVTXHRVDMXGDUmRDFRPSDUDUQRVVDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±
,75FRQVROLGDGDVQmRDXGLWDGDVUHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHMXQKR
GHHHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVGHGH]HPEURGHH

2VWHUPRV³$+´H³$9´QDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
VLJQLILFDP ³$QiOLVH +RUL]RQWDO´ H ³$QiOLVH 9HUWLFDO´ UHVSHFWLYDPHQWH $ $QiOLVH +RUL]RQWDO FRPSDUD
tQGLFHVRXLWHQVGDPHVPDUXEULFDHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDRORQJRGHXPSHUtRGR$
$QiOLVH9HUWLFDOUHSUHVHQWDRSHUFHQWXDORXLWHPGHXPDOLQKDHPUHODomRjVUHFHLWDVOtTXLGDVSDUDRV
SHUtRGRVDSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRGRDWLYRWRWDOSDVVLYRH
SDWULP{QLROtTXLGRQDVGDWDVDSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO
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D

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSRVVXLFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVVXILFLHQWHVSDUD
LPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$GHPDLV D 'LUHWRULD DFUHGLWD TXH D JHUDomR GH FDL[D GD &RPSDQKLD p VXILFLHQWH SDUD DWHQGHU R
ILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVHFREULUVXDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGRVHXSODQR
GHQHJyFLRV
(P  GH MXQKR GH  R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO IRL GH  UHSUHVHQWDGR SRU SDVVLYR
FLUFXODQWHDFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HPGH]HPEURGH
IRLGH$PHOKRUDGHYHXVHSULQFLSDOPHQWHDHQWUDGDGHFDL[DDSDUWLUGDHQWUHJDGDVREUDVH
GDUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD
$GLFLRQDOPHQWHHPGHMXQKRGHDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVFRPDXPHQWRGHHPUHODFDR
DGHGH]HPEURGHHDGtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD5PLOK}HV UHSUHVHQWDGDSHODVRPDGRV
HPSUpVWLPRVDSDJDUGRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]R FRPXPtQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDGH
 FRPSUHHQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGR 
(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH1DPHVPDGDWDDSRVLomR
GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RHUDGH5PLOK}HVHD
GtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXPtQGLFHGHGtYLGDOtTXLGDVREUHRSDWULP{QLROtTXLGRGH

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH1DPHVPDGDWDDSRVLomR
GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RHUDGH5PLOK}HVHD
GtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXPtQGLFHGHGtYLGDOtTXLGDVREUHRSDWULP{QLROtTXLGRGH
 $ SLRUD GR tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR HQWUH RV SHUtRGRV UHIOHWH R DXPHQWR QR ILQDQFLDPHQWR j
SURGXomR GH REUDV FRP FRQFOXVmR SUHYLVWD HP  EHP FRPR XVR GR FDL[D QR SDJDPHQWR GH
GHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHGLYLGHQGRV
(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH1DPHVPDGDWDDSRVLomR
GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV
H D GtYLGD OtTXLGD WRWDOL]DYD 5 PLOK}HV FRP XP tQGLFH GH DODYDQFDJHP ILQDQFHLUD TXH
FRPSUHHQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGRGH
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2V'LUHWRUHVDSUHVHQWDPDEDL[RLQIRUPDo}HVVREUHR3DWULP{QLR/tTXLGRH'tYLGD%UXWD'tYLGD/tTXLGD
HËQGLFHGH'tYLGD/tTXLGDHËQGLFHGH/LTXLGH]GD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHHPGH
GH]HPEURGHH

(P PLOKDUHV GH UHDLV (PGHMXQKR
H[FHWRtQGLFHV
GH



(PGHGH]HPEURGH



3DWULP{QLR/tTXLGR


'tYLGDEUXWD 


'tYLGDOtTXLGD 


ËQGLFHGHGtYLGDOtTXLGD 
ËQGLFHGH/LTXLGH]JHUDO































-7,8%

10,6%

3,8%

10,6%















$GtYLGDEUXWDFRUUHVSRQGHDRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHILQDQFLDPHQWRVSRUDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHH
QmR FLUFXODQWH  $ GtYLGD EUXWD QmR p XPD PHGLGD GH OLTXLGH] RX HQGLYLGDPHQWR UHFRQKHFLGD SHODV SUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHQHPSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR International Financial
Reporting Standards³,)56´ HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ HQmRSRVVXL
VLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVFRPSDQKLDVSRGHPFDOFXODUDVXDGtYLGDOtTXLGDGHIRUPDGLVWLQWDQmRKDYHQGRGHVWD
IRUPD FRPSDUDomR HQWUH DV GLYXOJDo}HV 3DUD D UHFRQFLOLDomR GD 'tYLGD %UXWD FRP DV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV H ,QIRUPDo}HV 7ULPHVWUDLV ± ,75 FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD YLGH R LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$'tYLGD/tTXLGDFRUUHVSRQGHD'tYLGD%UXWD HPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHILQDQFLDPHQWRVSRUDUUHQGDPHQWR
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH GHGX]LGRVGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DFDL[DUHVWULWR FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH H7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV FLUFXODQWHH QmRFLUFXODQWH $ GtYLGD OtTXLGD QmR pXPDPHGLGDGH
OLTXLGH] RX HQGLYLGDPHQWR UHFRQKHFLGD SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H QHP SHODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR International Financial Reporting Standards  ³,)56´  HPLWLGDV SHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVFRPSDQKLDVSRGHP
FDOFXODUDVXDGtYLGDOtTXLGDGHIRUPDGLVWLQWDQmRKDYHQGRGHVWDIRUPDFRPSDUDomRHQWUHDVGLYXOJDo}HV3DUD
D UHFRQFLOLDomR GD FRP DV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV H ,QIRUPDo}HV 7ULPHVWUDLV ± ,75
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

ËQGLFHGHGtYLGDOtTXLGDFRUUHVSRQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR

ËQGLFHGHOLTXLGH]JHUDOpDUD]mRHQWUHDWLYRWRWDOHSDVVLYRWRWDO


E

(VWUXWXUDGH&DSLWDOHSRVVLELOLGDGHGHUHVJDWHGHDo}HVRXTXRWDV


$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDpDGHTXDGDSDUDDWHQGHUjVGHPDQGDVH
QHFHVVLGDGHV GDV RSHUDo}HV H FRQWLQXDU H[HFXWDQGR VHX SODQR GH FUHVFLPHQWR VHMD SRU PHLR GH
H[SDQVmRRUJkQLFDRXGDUHDOL]DomRGHQRYDVDTXLVLo}HV
(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGDEUXWDWRWDOL]DGD5
PLOK}HVHRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RHUD
GH5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGDEUXWDWRWDOL]DGD
5PLOK}HVHRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]R
HUDGH5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
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(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGD
EUXWD5PLOK}HVHRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RHUD
GH5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGDEUXWDHUDGH
5PLOK}HVHRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RHUDGH
5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
2V OXFURV GLVWULEXtGRV SHOD &RPSDQKLD IL]HUDP FRP TXH R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD IRVVH
UHGX]LGRSHUtRGRDSyVSHUtRGRFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRLWHP D GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PGHMXQKRGHDHOHYDomRVHGHYHVREUHWXGRDRDSRUWHGHFDSLWDOUHDOL]DGR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDPHGLGDSHODUHODomRHQWUHRVSDVVLYRV
HSDWULP{QLROtTXLGRQRVSHUtRGRVHH[HUFtFLRVLQGLFDGRV

HP5PLOKDUHVH[FHWR



GHMXQKR

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH









&DSLWDO GH WHUFHLURV
SDVVLYR FLUFXODQWH 
SDVVLYRQmRFLUFXODQWH









&DSLWDO
SUySULR
SDWULP{QLROtTXLGR 









&DSLWDO7RWDO WHUFHLURV
SUySULR 









3DUFHOD GH FDSLWDO GH
WHUFHLURV

27,3%

38,0%

40,4%

52,7%

3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR

72,7%

62,0%

59,6%

47,3%


F

&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDFRQGLo}HVILQDQFHLUDVVXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRP
VHXVFRPSURPLVVRV2VtQGLFHVGHOLTXLGH]JHUDO UHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRWRWDOSHORSDVVLYR
WRWDO HGHOLTXLGH]FRUUHQWH UHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRFLUFXODQWHSHORSDVVLYRFLUFXODQWH GD
&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRUDPUHVSHFWLYDPHQWHGHH(PGHMXQKRGH
D&RPSDQKLDSRVVXtDRVDOGRGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVWRPDGRV
'HVWHWRWDO500UHIHUHPVHDILQDQFLDPHQWRjSURGXomRFRPGHVHPEROVRVUHDOL]DGRVFRQIRUPH
IOX[R GH REUD GH IRUPD TXH D &RPSDQKLD DLQGD QmR REWHYH R GHVHPEROVR LQWHJUDO GHVWDV OLQKDV
FRQWUDWDGDV
$GLFLRQDOPHQWH DFUHGLWDPRV TXH R UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH
SULPHLUDOLQKDOKHSHUPLWHRDFHVVRDOLQKDVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVHLQJUHVVR
QRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH
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G
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1RSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHDVSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLDIRUDP
5HFXUVRVSUySULRVJHUDGRVHPVXDVRSHUDo}HVEHPFRPRDSRUWHVILQDQFHLURVGHVHXVDFLRQLVWDV(P
D&RPSDQKLDUHFRUUHXDHPSUpVWLPRSDUDFDSLWDOGHJLURFRPVDOGRGH5PLOK}HVHPGH
MXQKR GH  $OpP GLVVR TXDQGR QHFHVViULR D &RPSDQKLD UHFRUUHX D ILQDQFLDPHQWRV MXQWR DR
6LVWHPD)LQDQFHLURGH+DELWDomR ³6)+´ RTXDORIHUHFHWD[DVGHMXURVVXEVLGLDGDVSHORVLVWHPDGH
SRXSDQoDRSomRGHSDJDPHQWRDQWHFLSDGRHDSRVVLELOLGDGHGHDPRUWL]DomRDWUDYpVGRUHSDVVHGRV
UHFHEtYHLVGRVDGTXLUHQWHVGHXQLGDGHVLPRELOLiULDVDRVEDQFRV(VVDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRVmR
XWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHSDUDFREULUFXVWRVGHVSHVDVHLQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVD
FRQVWUXomRGRVVHXVHPSUHHQGLPHQWRV1RV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHPFRPRDWpGHMXQKRD
&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXLQYHVWLPHQWRVVLJQLILFDWLYRVHPDWLYRVLPRELOL]DGRVHIRUDPXWLOL]DGRVUHFXUVRV
SUySULRVSDUDHVWHVLQYHVWLPHQWRV
$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILO
GHHQGLYLGDPHQWRDWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVVHPSUHSUHVHUYDQGR
R SHUILO GH ORQJR SUD]R GD GtYLGD ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GD
&RPSDQKLD
H
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD'LUHWRULDQmRYLVOXPEUDQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVTXHQmR
SRVVDPVHUVXSRUWDGDVFRP RVUHFXUVRV DWXDLV RXIXWXURVGRV TXDLVD &RPSDQKLD SRGHGLVSRU 'H
TXDOTXHUIRUPDFDVRVHMDPQHFHVViULRVUHFXUVRVDGLFLRQDLVSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDGHOLTXLGH]
QRFXUWRSUD]RD&RPSDQKLDSRGHUiUHDOL]DUDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVHRXFDSWDUUHFXUVRVMXQWRDR
PHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURHRXLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
'HVFULomR

,QGH[DGRUHV

(P PLOKDUHV GH 

9HQFLPHQWR

HP



HPGHGH]HPEUR






UHDLVH[FHWR 
%DQFR%UDGHVFR

&',











%DQFR$%&%UDVLO

&',











%DQFR,WD~6$

&',



















10

IXQGR

GH &',



LQYHVWLPHQWR&UpGLWR
3ULYDGR
7RWDO&LUFXODQWH
7RWDO













1mR 























&LUFXODQWH
7RWDO





670
PÁGINA: 184 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

$GLFLRQDOPHQWH LQIRUPDPRV TXH QR LWHP  I  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HVWmR GHVFULWDV DV
SULQFLSDLV OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWRV FRQWUDtGDV SHOD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP DV VXDV UHVSHFWLYDV
FDUDFWHUtVWLFDV
I

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDpSDUWHHPFRQWUDWRVILQDQFHLURVFHOHEUDGRVFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV VHQGR JDUDQWLGRV SULQFLSDOPHQWH SRU DOLHQDomR ILGXFLiULD GH LPyYHLV H SRU JDUDQWLD
KLSRWHFiULD H GLUHLWRVREUH FUpGLWRVGHFOLHQWHV HP ILQDQFLDPHQWRV j SURGXomR HP PHQRUSDUWH SRU
JDUDQWLD ILGHMXVVyULD 1D PHVPD GDWD R VDOGR GHYHGRU HP DEHUWR GD &RPSDQKLD HUD GH 5 
PLOK}HV
L

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

6HJXHP DEDL[R DV SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPR ILQDQFLDPHQWR GD
&RPSDQKLDHPYLJRUHPGHMXQKRGHGHGH]HPEURGHH

(PGH0DLRGHD&RPSDQKLDFHOHEURXR&RQWUDWR)LQDQFLDPHQWRFRP%DQFR%UDGHVFRQR
YDORU GH 5  PLOK}HV $ WD[D GH MXURV DQXDO p GH  FRP YHQFLPHQWR HP MXQKR GH  2
SULQFLSDOVHUiSDJRDSyVRHQFHUUDPHQWRGDREUDHRVDOGRGHYHGRUHPGHMXQKRGHHUDGH5
PLOK}HV

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXR&RQWUDWRGH(PSUpVWLPRFRPEDQFR$%&%UDVLO
QR YDORU GH 5  PLOK}HV $ WD[D GH MXURV DQXDO p GH  PDLV D WD[D &', 2 SULQFLSDO p SDJR
PHQVDOPHQWHHRVDOGRGHYHGRUHPGHMXQKRGHHUDGH5PLOK}HV

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXR&RQWUDWRGH(PSUpVWLPRFRPEDQFR$%&%UDVLO
QRYDORUGH5PLOKmR$WD[DGHMXURVDQXDOpGHPDLVDWD[D&',2SULQFLSDOpSDJR
PHQVDOPHQWHHRVDOGRGHYHGRUHPGHMXQKRGHHUDGH5PLOKmR

(P  GH RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX R &RQWUDWR GH (PSUpVWLPR FRP ,WD~ 8QLEDQFR
6$QRYDORUGH5PLOK}HV$WD[DGHMXURVDRPrVpGH2SULQFLSDOpSDJRPHQVDOPHQWHH
RVDOGRGHYHGRUHPGHMXQKRGHHUDGH5PLOK}HV

LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$ &RPSDQKLD PDQWpP UHODo}HV HVWUHLWDV FRP DV SULQFLSDLV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GR PHUFDGR
EUDVLOHLUR H QmR WrP RXWUDV WUDQVDo}HV UHOHYDQWHV GH ORQJR SUD]R FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DOpP
GDTXHODVDFLPDFLWDGDV
$LQGDRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHDVDWXDLVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV HVWDEHOHFLGDV SHOD &RPSDQKLD WrP VXSULGR DGHTXDGDPHQWH DV QHFHVVLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWR QD H[SDQVmR GR QHJyFLR GD &RPSDQKLD 3DUD R IXWXUR SRVVtYHLV UHODo}HV FRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHUmRVHUGHVHQYROYLGDVHPOLQKDFRPDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLD
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LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

$ &RPSDQKLD SRVVXL GtYLGDV GH QDWXUH]D TXLURJUDIiULD H GH QDWXUH]D UHDO FXMDV JDUDQWLDV VmR
FRQVWLWXtGDV SULQFLSDOPHQWH SRU FHVVmR ILGXFLiULD GH UHFHEtYHLV H D KLSRWHFD GR SUySULR LPyYHO $
GHVFULomRGHVWDVGtYLGDVSRUQDWXUH]DGHJDUDQWLDHQFRQWUDVHLQGLFDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
(P HYHQWXDO FRQFXUVR XQLYHUVDO GH FUHGRUHV D VXERUGLQDomR HQWUH DV REULJDo}HV UHJLVWUDGDV QR
SDVVtYHOH[LJtYHODFRQWHFHUiGHDFRUGRFRPD/HLGH L REULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
LL LPSRVWRVDUHFROKHU LLL JDUDQWLDUHDO LY HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV Y FUpGLWRTXLURJUDIiULRV
LY FUpGLWRVVXERUGLQDGRVH YLLL GLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR$VVLPDVGtYLGDVODVWUHDGDV
HPJDUDQWLDVUHDLVWHPSUHIHUrQFLDGHUHFHELPHQWRHPUHODomRjVGHPDLVGtYLGDVGD&RPSDQKLDDWpR
HVJRWDPHQWRGDJDUDQWLDIRUQHFLGD
LY 
(YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j DOLHQDomR GH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
'HQWUHRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDILUPDGRVFRPWHUFHLURVDOJXQVIRUDP
HODERUDGRVFRPFOiXVXODVUHVWULWLYDV covenants TXDLVVHMDP

x FXPSULURVSDJDPHQWRVSUHYLVWRVHPFRQWUDWR
x LWHQVUHODFLRQDGRVjFRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHVIDOrQFLDRXLQVROYrQFLD
x LWHQVUHODFLRQDGRVDTXDOTXHUPHGLGDMXGLFLDOTXHSRVVDDIHWDUDVJDUDQWLDVGDGDV
HP FRQWUDWRV QmR UHDOL]DU FHVVmR GH GLUHLWRV GRV FRQWUDWRV VHP DQXrQFLD GR
DJHQWHILQDQFHLUR
x JDUDQWLUDFRQWUDWDomRGRVGHYLGRVVHJXURVREULJDWyULRVGRVSURMHWRVRXEHQV
x JDUDQWLUDLQWHJULGDGHGRVGDGRVIRUQHFLGRVDRVDJHQWHVILQDQFHLURV
x QmRWHUDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDFRPSRVLomRVRFLHWiULDVHPDREVHUYkQFLDGDV
UHVSHFWLYDVOHLVHQRFRQWUROHDFLRQiULR
x FRPSURYDUDGHVWLQDomRLPRELOLiULDGRVUHFXUVRVFDSWDGRVQRVSURMHWRVGHVFULWRV
HPFRQWUDWR
x SUHVWDULQIRUPDo}HVQRVSUD]RVVROLFLWDGRVQRVFRQWUDWRV
x QmR RFRUUHU TXDOTXHU XPD GDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QRV DUWLJRV  H  GR
&yGLJR&LYLO
x QmRUHDOL]DURSHUDo}HVHVWUDQKDVDRVHXREMHWRVRFLDOREVHUYDUDVGLVSRVLo}HV
HVWDWXWiULDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVHPYLJRU
x DXGLWDU OLYURV H UHJLVWURV FRQWiEHLV DWUDYpV GH HPSUHVD WHUFHLUL]DGD RX SRU VL
PHVPR DWHQGHQGR VHPSUH TXH VROLFLWDGD D TXDLVTXHU LQIRUPDo}HV VREUH VXD
VLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
x QmRXOWUDSDVVDUYDORUPi[LPRHVWLSXODGRHPFRQWUDWRGHWtWXORVSURWHVWDGRV
x JDUDQWLUDPDQXWHQomRGDFDSDFLGDGHGHKRQUDUFRPPDQXWHQomRGRVLWHQVGDV
JDUDQWLDVDSUHVHQWDGDVQRVFRQWUDWRV
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x PDQWHUYiOLGDVDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDVSHUWLQHQWHVDRIXQFLRQDPHQWR
GRQHJyFLR
x QmRFRQFOXVmRGDREUDGHQWURGRSUD]RFRQWUDWXDOUHWDUGDPHQWRRXSDUDOLVDomR
GDPHVPDVHPDGHYLGDMXVWLILFDWLYDDFHLWDSHORDJHQWHILQDQFHLUR
x YHQGHU KLSRWHFDU UHDOL]DU REUDV RX GHL[DU GH PDQWHU HP SHUIHLWR HVWDGR GH
FRQVHUYDomR R LPyYHO RIHUHFLGR HP JDUDQWLD VHP SUpYLR H H[SUHVVR
FRQVHQWLPHQWRGRDJHQWHILQDQFHLUR
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDHVWDYDHPGHVDFRUGRFRPGHWHUPLQDGDVFOiXVXODVUHVWULWLYDV
³FRYHQDQWV´  UHIHUHQWH DV PRYLPHQWDo}HV GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD 9LGH 1RWD ([SOLFDWLYD  
FRQVWDQWHVHPFRQWUDWRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXHSRGHULDPH[LJLURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRV
SDVVLYRVYLQFXODGRVDHVVHVFRQWUDWRV(PDJRVWRGHD$GPLQLVWUDomRREWHYH³ZDLYHU´MXQWRjV
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRQGHHVWDVGHFODUDPQmRKDYHUYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
J

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWLQKDPDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
DSURYDGRV FRPR OLPLWH SDUD XWLOL]DomR QR ILQDQFLDPHQWR j SURGXomR 6)+  'HVWH YROXPH 5 
PLOK}HVRXMiKDYLDPVLGRXWLOL]DGRV$XWLOL]DomRGHVVDVOLQKDVGHFUpGLWRHVWiFRQGLFLRQDGDDR
DWHQGLPHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLVHVSHFLDOPHQWHRDQGDPHQWRItVLFRGDVREUDVSDUD
DVTXDLVDVOLQKDVHVWmRGHVLJQDGDV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDFXPSUH
FRPWRGDVDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLV
K

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

6HJXHDEDL[RDGHVFULomRTXDOLWDWLYDVGDVSULQFLSDLVOLQKDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
Receita Líquida de Vendas
1RVVDUHFHLWDOtTXLGDpFRPSRVWDSRU
L  UHFHLWD GH LPyYHLV YHQGLGRV DSURSULDGD DR UHVXOWDGR XWLOL]DQGRVH R PpWRGR GH SHUFHQWXDO GH
HYROXomRILQDQFHLUDGHFDGDHPSUHHQGLPHQWR 3R& VHQGRHVVHSHUFHQWXDOPHQVXUDGRHPUD]mRGR
FXVWR LQFRUULGR HP UHODomR DR FXVWR WRWDO RUoDGR GDV XQLGDGHV YHQGLGDV GRV HPSUHHQGLPHQWRV
GHVFRQWDGRRDMXVWHDYDORUSUHVHQWH ³$93´ FRQIRUPHR&3&
LL ,PSRVWRV,QFLGHQWHVVREUH9HQGDVH
LLL &DQFHODPHQWRGH9HQGDV&DQFHODPHQWRVGHYHQGDVHIHWXDGRVQRSHUtRGREDVLFDPHQWHUHIHUHP
VH jV YHQGDV ILUPDGDV DQWHULRUPHQWH TXH LQFRUSRUDP RV HIHLWRV GH UHVXOWDGRV UHJLVWUDGRV SHOD
HYROXomRILQDQFHLUDGDVUHVSHFWLYDVREUDV

Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços Prestados
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURVUHODFLRQDGRVDRILQDQFLDPHQWRjSURGXomR
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Despesas operacionais
1RVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVVmRFRPSRVWDVSRU
L 'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVVmRFRPSRVWDVSULQFLSDOPHQWHSRUFRQGRPtQLRVGHXQLGDGHVHP
HVWRTXHGHVSHVDVFRPPDQXWHQomRSyVREUDVSUHVWDomRGHVHUYLoRV3-FRPLVV}HVHLQWHUPHGLDomR
GHWHUUHQRV
LL 'HVSHVDV7ULEXWiULDV$VGHVSHVDVWULEXWiULDVHQJOREDPEDVLFDPHQWHGHVSHVDVFRP,378DOpP
GHRXWURVWULEXWRVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDH
LLL 2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVTXHHQJOREDJDQKRVRXSHUGDVSRUDMXVWHDYDORUMXVWRGH
SURSULHGDGHVUHFXSHUDomRGHGHVSHVDVHDOLHQDomRGHLQYHVWLPHQWRV

Resultado Financeiro Líquido
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 H
GHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVDR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR&',
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV

Imposto de Renda e Contribuição social
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomRVRFLDOVmRRVLPSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHROXFURDXIHULGRQRSHUtRGR
2VLPSRVWRVGLIHULGRVVmRFDOFXODGRVWRPDQGRVHSRUEDVHDVUHFHLWDVDSURSULDGDVDRUHVXOWDGRGR
H[HUFtFLR TXH QmR IRUDP UHDOL]DGDV ILQDQFHLUDPHQWH 2 UHFROKLPHQWR p HIHWXDGR j PHGLGD TXH RV
UHVSHFWLYRVUHFHELPHQWRVRFRUUHPHPFRQIRUPLGDGHFRPRHVWDEHOHFLGRSHODOHJLVODomRILVFDO

(P50LOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 

3DUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP


5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

$9




100,0%

 


(62,9)%

/XFUREUXWR



37,1%

Margem Bruta %

37,1%


&XVWRLPyYHLVYHQGLGRV












AV




100,0%

 


(73,6)%



26,4%

26,4%

AH
1S20/1S19
44,4%

23,4%



102,9%










10,7p.p.
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'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV

 

(10,7)%

 

(31,8)%

(51,5)%

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 

(9,6)%

 

(28,5)%

(51,4)%

 

(1,2)%

  

(3,4)%

(49,9)%




0,1%




0,0%

260,0%



26,4%

 

(5,4)%

'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDV

/XFUR RSHUDFLRQDO OtTXLGR DQWHV GDV
UHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
Margem Operacional%



26,4%


5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR





0,2%




31,8%






1,3%

(77,6)%

5HFHLWDVILQDQFHLUDV







(5,3)%

'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 


 




23,8%


/XFURDQWHVGR,5H&6//





26,6%




,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDO
,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWH

VRFLDOGLIHULGR

(0,4)%

  

Margem Líquida %


26,2%

26,2%



  

(2,8)%

(80,5)%

 



(95,1)%



-212,3%




(1037,9)%





/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2

(4,1)%




 





 


 

,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR



(803,1)%

(5,4)%







 
(6,9)%




(6,9)%

(647,2)%


33,2%
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3(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$23(5Ë2'2'(
6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(

5HFHLWD/tTXLGDGHYHQGDV

$ UHFHLWD OtTXLGD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH  PHVHV HQFHUUDGR HP MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV VH
FRPSDUDGDDRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR D 
SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GR PDLRU YROXPH GH YHQGDV GH XQLGDGHV HP HVWRTXH QR SHUtRGR
FRQVLGHUDQGR TXH HVVH HVWRTXH HVWDYD DR ILQDO GH MXQKR GH  FRQFOXtGR RX HP IDVH ILQDO GH
FRQVWUXomR FRP PDLRU UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD QR PRPHQWR GD FRPHUFLDOL]DomR $ FRPSRVLomR
GHVWDYDULDomRSRGHVHUREVHUYDGDQRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&XVWRGRV,PyYHLV9HQGLGRV
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURV UHODFLRQDGRV DR ILQDQFLDPHQWR j SURGXomR 2 LQFUHPHQWR GH  HQWUH RV SULPHLURV
VHPHVWUHV GH  H GH  GHFRUUHGD YHQGD GH XQLGDGHV HP HVWRTXH FRP UHFRQKHFLPHQWR GR
FXVWRGDVPHVPDV

/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRWHYHXPLQFUHPHQWRGHHQWUHRVSHUtRGRVGHPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
HGH2LQFUHPHQWRVHGHYHQmRVyDRDXPHQWRGHUHFHLWDPDVWDPEpPGDPDUJHPEUXWD
REWLGDQDFRPHUFLDOL]DomRGHVWDVXQLGDGHV(VWDPDUJHPGHFRUUHGRSUHoRGHYHQGDHGDHILFLrQFLD
GD&RPSDQKLDQDJHVWmRGRFXVWRGHREUD

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

Administrativas e Gerais
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHP
MXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HV UHIHUHQWH DR SHUtRGR GH  PHVHV HQFHUUDGR HP MXQKR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU
H[SOLFDGR D  SULQFLSDOPHQWH SHOR PHQRU YROXPH GH GHVSHVDV FRP PXOWDV SRU FRQWD GR DWUDVR QD
HQWUHJDGHXPDREUDEHPFRPRPHQRVFRQGRPtQLRGDVXQLGDGHVFRQFOXtGDVHPHVWRTXHGDGRTXH
SDUWHGHVWDVIRLFRPHUFLDOL]DGD

Despesas Tributárias
$V GHVSHVDV WULEXWiULDV HQJOREDP EDVLFDPHQWH GHVSHVDV FRP ,378 DOpP GH RXWURV WULEXWRV jV
RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD (QWUH RV DFXPXODGRV VHPHVWUDLV GH  H  D UHGXomR VH GHYH j
GLPLQXLomRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRUUD]}HVFLWDGDVDQWHULRUPHQWH
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Outras Despesas (Receitas) Operacionais Líquidas
$VRXWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVWLYHUDPDXPHQWRGHSDUD5PLO,VWR
VHGHYHDUHYHUVmRGHGHVSHVDVUHFRQKHFLGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHVUHIHUHQWHVDPDQXWHQomRGH
HPSUHHQGLPHQWRVSyVHQWUHJDGDVFKDYHVFRPGHYROXomRGHYDORUHVSRUSDUWHGHIRUQHFHGRUHV

/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

2 OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH  PHVHV
HQFHUUDGRHPMXQKRGHUHYHUWHQGRRSUHMXt]RQRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGR
GHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWHSHOR
LQFUHPHQWRGHQROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDFRPSDUDQGRRVSHUtRGRVGHPHVHV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

Receitas Financeiras

$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 H
GHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVDR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR&',$UHGXomRGH
DLQGDTXHSRXFRVLJQLILFDWLYDSRGHVHUH[SOLFDGDSHODUHGXomRGR&',QRSHUtRGR
Despesas Financeiras
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV
2 LQFUHPHQWR GH  VH GHYH j WRPDGDDORQJDPHQWR GH HPSUpVWLPRV HP RXWXEUR GH 
DXPHQWDQGRDVGHVSHVDVFRPMXURVGHVWHVILQDQFLDPHQWRV

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO 

2OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGR
HP MXQKR GH  UHYHUWHQGR R SUHMXt]R GH 5  PLOKmR QRV SULPHLURV  PHVHV GH  (VWH
DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR D  SULQFLSDOPHQWH SHODV LQFUHPHQWR QR OXFUR RSHUDFLRQDO FRQIRUPH
H[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOKmRQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHP
MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5 
PLOKmRUHIHUHQWHDRSHUtRGRQRVPHVHVGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSHODDSOLFDomRGR
5HJLPH (VSHFLDO GH 7ULEXWDomR ³5(7´ QDV YHQGDV GH XQLGDGHV FRQFOXtGDV RFRUULGD D SDUWLU GD OHL
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/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHYHUWHQGRRSUHMXt]RGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRHQFHUUDGRHPMXQKRGH(VWD
PHOKRUDpH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORLQFUHPHQWRQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
H[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH

(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 


5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

3DUDR([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP
$9




100,0%


&XVWRLPyYHLVYHQGLGRV

 


/XFUREUXWR

(79,1)%



20,9%

Margem Bruta %

20,9%

'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV



(22,3)%

 

(17,7)%

 

(3,0)%

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV

2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDV


 



(1,7)%
0,0%

/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDQWHVGDVUHFHLWDVH
GHVSHVDVILQDQFHLUDV
Margem Operacional%

0,0%



(1,4)%

(1,4)%


5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



(1,9)%

5HFHLWDVILQDQFHLUDV



5,1%

'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 

(7,0)%



(3,3)%


/XFURDQWHVGR,5H&6//

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR



(2,2)%

 

(2,5)%

/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2

 

Margem Líquida %



(5,5)%

0,3%
(5,5)%

2019/2018



 100,0%



(70,4)%
 


 29,6%
29,6%



(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

AH
AV






  (30,3)%

(26,0)%
(8,7)%

(41,9)%
106,1%

(154,2)%

 

(0,7)%

(0,7)%




116,7%


4,8%

(0,7)%.
(140,3)%


13,6%


(8,8)%
 





17,7%

(22,7)%


(32,0)%
 

(1,5)%
 

0,0%


3,2%


0,0%



4,8%

4,1%

(60,6)%
(16,5)%

(183,6)%


  (4,1)%
(44,2)%

(6,6)%
(59,8)%
 

2,5%
(85,8)%




0,0% (17358,3)%

0,0%



(5,5)%.
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5HFHLWD/tTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWH
HPUD]mRGRPDLRUYROXPHGHYHQGDVGHHVWRTXHEHPFRPRGDHYROXomRGDVREUDVHPDQGDPHQWR

&XVWRGRV,PyYHLV9HQGLGRV
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURVUHODFLRQDGRVDRILQDQFLDPHQWRjSURGXomR2LQFUHPHQWRGHHQWUHRVH[HUFtFLRVGH
HGHYHVHDRLQFUHPHQWRQDYHQGDGHXQLGDGHVFRQFOXtGDVFRPRUHFRQKHFLPHQWRGHWRGR
RFXVWRLQFRUULGR

/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRWHYHUHGXomRGHHQWUHH(VWDTXHGDVHGHYHjPHQRUPDUJHPREWLGD
HPSDUWHGDVXQLGDGHVFRPHUFLDOL]DGDVUHIHUHQWHVDDOJXQVHPSUHHQGLPHQWRVMiHQWUHJXHVHTXHD
&RPSDQKLDRSWRXSRUJHUDUOLTXLGH]DWUDYpVGHUHGXomRQRSUHoRGHYHQGD

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

Administrativas e Gerais
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
 PLOK}HV HP  R TXH SRGH VHU H[SOLFDGR D  SULQFLSDOPHQWH SHOD UHGXomR QD HVWUXWXUD
DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD FRP PHQRU YROXPH GH GHVSHVDV FRP FRPLVV}HV LQWHUPHGLDomR H
PDQXWHQomRSyVREUDDSyVDHQWUHJDGHREUDVUHOHYDQWHVHQWUHH

Despesas Tributárias
$V GHVSHVDV WULEXWiULDV HQJOREDP EDVLFDPHQWH GHVSHVDV FRP ,378 DOpP GH RXWURV WULEXWRV
UHIHUHQWHVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD(QWUHRVH[HUFtFLRVGHHRDXPHQWRVHGHYHDR
SDJDPHQWRGHWULEXWRVUHIHUHQWHVDXQLGDGHVFRQFOXtGDVHPHVWRTXH

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
$V RXWUDV GHVSHVDV UHFHLWDV  RSHUDFLRQDLV ILFDUDP HP 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR GH  1R
FRPSDUDWLYR DQXDO GHYHVH GHVWDFDU VREUH R DMXVWH D YDORU MXVWR GH DWLYRV GD &RPSDQKLD TXH
LPSDFWDUDPSRVLWLYDPHQWHHVVDUXEULFDHP
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/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHSLRUDQGRHPTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOKmR
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRGHGH]HPEURGH(VWDSLRUDGHULYDSULQFLSDOPHQWHGR
PHQRU YROXPH GH OXFUR EUXWR UHFRQKHFLGR QR SHUtRGR LQVXILFLHQWH SDUD VXSHUDU DV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVHWULEXWiULDV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

Receitas Financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 H
GHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVDR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR&',$UHGXomRGH
HQWUHHSRGHVHUH[SOLFDGDSHORPHQRUYROXPHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRSHOD
UHGXomRGR&',QRSHUtRGR
Despesas Financeiras
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV
2GHFUpVFLPRVHGHYHjUHGXomRGR&',LQGH[DGRUGHQRVVRVHPSUpVWLPRV

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO 

2OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDTXHGDTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HV
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDTXHGDSRGHVHUH[SOLFDGD
QmRVySHORPHQRUUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOFRPRWDPEpPSHORUHVXOWDGRILQDQFHLURLQIHULRUDRH[HUFtFLR
DQWHULRU

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOKmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR PHQRU UHVXOWDGR YLQGR GDV VXEVLGLiULDV EHP
FRPRPHQRUUHVXOWDGRILQDQFHLUR

/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDTXHGDTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOKmRUHIHUHQWHDR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD SLRUD SRGH VHU H[SOLFDGD SHOR PHQRU
YROXPHGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOFRQIRUPHH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH
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(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 


3DUDR([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


$9



AH

$9

2018/2017





5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD



100,0%



100,0%



(67,1)%




&XVWRLPyYHLVYHQGLGRV



(70,4)%  

(63,9)%



(63,8)%


/XFUREUXWR



Margem Bruta %

29,6%

29,6%



36,1%

36,1%

(73,1)%


(6,5)5


'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV



(30,3)%


'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV




'HVSHVDVWULEXWiULDV




(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO




2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDV





(12,0)%

(16,9)%

(32,0)%  

(11,2)%

(6,3)%

(0,8)%

(37,4)%

(1,5)%





0,0%
3,2%





0,0%
0,0%



2785,0%


/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDQWHVGDV
UHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
Margem Operacional%



(0,7)%

(0,7)%



24,1%

24,1%

(101,0)%




(24,8)%



5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



5HFHLWDVILQDQFHLUDV



4,8%
13,6%


'HVSHVDVILQDQFHLUDV






(8,8)%  

(3,7)%

(143,3)%

3,5%

26,6%

(7,2)%

(60,0)%





/XFURDQWHVGR,5H&6//



4,1%



20,4%



(93,3)%


,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR



(4,1)%







(1,3)%

6,5%

(6,6)%  

(1,4)%

57,6%

0,1%

702,7%

2,5%


/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2


0,0%

Margem Líquida %




0,0%


19,2%


19,2%

(99,9)%


(19,1)%
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5HFHLWD/tTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV QR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GD &RPSDQKLD WHU UHGX]LGR ODQoDPHQWRV HQWUH RV DQRV GH  H 
UHGX]LQGRDVIRQWHVGHUHFHLWDQRSHUtRGR

&XVWRGRV,PyYHLV9HQGLGRV
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURVUHODFLRQDGRVDRILQDQFLDPHQWRjSURGXomR2GHFUpVFLPRGHHQWUHRVH[HUFtFLRVGH
HGHYHVHDHQWUHJDGHREUDVVHPUHSRVLomRVLJQLILFDWLYDFRPODQoDPHQWRVQRSHUtRGRR
TXHUHGX]LXRYROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWRHRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHFXVWRV

/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRWHYHUHGXomRGHHQWUHH(VWDTXHGDVHGHYHDRPHQRUYROXPHGH
UHFHLWDEHPFRPRjPHQRUPDUJHPREWLGDHPSDUWHGDVXQLGDGHVFRPHUFLDOL]DGDVUHIHUHQWHVDDOJXQV
HPSUHHQGLPHQWRV Mi HQWUHJXHV H TXH D &RPSDQKLD RSWRX SRU JHUDU OLTXLGH] DWUDYpV GH UHGXomR QR
SUHoRGHYHQGD

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

Administrativas e Gerais
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRSRGH
VHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORPHQRUYROXPHGHGHVSHVDVFRPFRQWLQJrQFLDVHPXOWDVSRUDWUDVR
GHHQWUHJDGHREUDVDOpPGHPHQRVGHVSHVDVFRPSXEOLFLGDGHHSURSDJDQGD

Despesas Tributárias
$V GHVSHVDV WULEXWiULDV HQJOREDP EDVLFDPHQWH GHVSHVDV FRP ,378 DOpP GH RXWURV WULEXWRV
UHIHUHQWHV jV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD (QWUH RV H[HUFtFLRV GH  H  D UHGXomR VH GHYH D
UHGXomRGRVWHUUHQRVSDUDIXWXUDVLQFRUSRUDo}HVTXHHVWDYDPVREJHVWmRGD&RPSDQKLD

Outras Despesas (Receitas) Operacionais Líquidas
2FUHVFLPHQWRGHGHYHVHD&RPSDQKLDREWHUPDLRUUHVXOWDGRGHDMXVWHDYDORUMXVWRHPVXDV
SURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
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/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGRFRP
R YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLRVRFLDO HQFHUUDGR GH GH]HPEUR GH (VWD
UHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORPHQRUYROXPHGHUHFHLWDHGHOXFUREUXWRUHFRQKHFLGR
QRSHUtRGRFRPPHQRUGLOXLomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

Receitas Financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 H
GHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVDR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR&',2LQFUHPHQWRGH
HQWUHHVHGHYHDRJUDQGHYROXPHGHUHFHEtYHLVTXHD&RPSDQKLDWLQKDQRLQtFLRGR
SHUtRGR HP FDUWHLUD GH DOLHQDomR ILGXFLiULD JHUDQGR UHFHLWD ILQDQFHLUD (VWHV VDOGRV IRUDP VHQGR
OLTXLGDGRVGXUDQWHRH[HUFtFLRPDVJHUDUDPUHVXOWDGRSDUDD&RPSDQKLD
Despesas Financeiras
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV
2GHFUpVFLPRGHVHGHYHTXLWDomRGRVHPSUpVWLPRVGXUDQWHRH[HUFtFLR

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

2OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HV
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGD
SHORPHQRUUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWH
DXPHQWRVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDRPDLRUYROXPHGHUHFHLWDVILQDQFHLUDV

/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HV
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRVHGHYHDRPHQRU
YROXPHGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOFRQIRUPHH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH
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3DUDR

$7,92

3DUDR

$9

$+

$9

SHUtRGRGH

H[HUFtFLR

VHLVPHVHV

HQFHUUDGR

HQFHUUDGR

HP

HP




;



&LUFXODQWH



82,4%







65,1%



94,9%




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



12,1%



1,6%

1087,1%

&RQWDVDUHFHEHU



16,6%



13,0%

95,9%



53,5%



50,3%

63,7%



0,2%



0,2%

77,8%



0,0%



0,0%

(1,7)%



0,1%



0,0%

N.A.



0,0%



0,0%

35,9%

,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURV&UpGLWRV
3DUWHV5HODFLRQDGDV
'HVSHVDVGRH[HUFtFLRVHJXLQWH


1mRFLUFXODQWH











17,6%



34,9%

(22,5)%



0,3%



1,1%

(61,0)%



3,9%



6,3%

(4,2)%

2XWURVFUpGLWRV



0,1%



0,2%

(17,4)%

3DUWHV5HODFLRQDGDV



0,3%



0,0%

1500,0%



9,8%



14,8%

1,9%

,QYHVWLPHQWR



0,5%



0,9%

(17,8)%

3URSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRV



2,6%



11,5%

(65,0)%

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHU

$GLDQWDPHQWRV GHYROXomR TXRWD
FDSLWDO
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'HSyVLWRV-XGLFLDLV
,PRELOL]DGR



0,0%



0,0%

(50,8)%



0,1%



0,0%

829,6%


727$/'2$7,92










100,0%



100,0%


3DUDR

3$66,92

3DUDR

$9

SHUtRGRGH

H[HUFtFLR

VHLVPHVHV

HQFHUUDGR

HQFHUUDGR

HP

HP






53,9%



$9

$9


;



&LUFXODQWH



18,8%






20,3%



42,3%




)RUQHFHGRUHV



2,4%



4,0%

(7,4)%

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



3,0%



1,6%

184,4%

2EULJDo}HVILVFDLV



1,2%



1,1%

55,2%



0,0%



0,0%

300,0%

$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV



6,3%



7,0%

38,0%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



5,9%



6,5%

39,7%



0,0%



0,0%

(100,0)%

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV

/XFURVDGLVWULEXLU


1mRFLUFXODQWH





8,5%


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

3,7%


2EULJDo}HVILVFDLV




&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV

3DUWHVUHODFLRQDGDV
$GLDQWDPHQWRIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDO



0,2%

0,2%

17,7%



(25,6)%





















7,6%

(24,7)%

0,4%

(24,8)%

0,3%

(1,8)%



3,1%



5,7%

(14,4)%



0,4%



2,4%

(73,5)%



-85B63Y
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3URYLV}HVGHFRQWLQJrQFLD
2XWUDV2EULJDo}HV



0,7%



1,2%

(5,9)%



0,1%



0,0%

2250,0%


3$75,0Ð1,2/Ë48,'2




72,7%


&DSLWDOVRFLDO
$GLDQWDPHQWR

SDUD

IXWXUR

DXPHQWRGHFDSLWDO
ÈJLRQDHPLVVmRGDDo}HV
7UDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGHOXFURV

DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

FRQWURODGRUHV

3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

62,0%



80,4%




13,5%



6,1%

239,3%



0,0%



4,0%

(100,0)%



21,6%



0,0%

N.A.



0,2%



0,1%

107,1%



1,3%



9,4%

(78,2)%




36,5%





36,2%

19,7%

185,8%



42,3%












100,0%







727$/ '2 3$66,92 ( '2








3DUWLFLSDomR GH DFLRQLVWDV QmR







3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRV



31,4%



100,0%

53,9%






-85B63Y
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$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DHTXLYDOHQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH 
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP YLUWXGH GR DSRUWH GH FDSLWDO QD
&RPSDQKLD EHP FRPR UHVJDWH GH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GH ORQJR SUD]R YLVDQGR D REWHQomR GH
OLTXLGH]SDUDREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RSUHYLVWDVHPIOX[RGHFDL[D

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOGH5PLOK}HVHPGH]HPEUR
GH(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHUHFHEtYHLVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDH
YHQGDGHXQLGDGHVTXHSDVVDUDPDVHUFRQVROLGDGDVSHOD&RPSDQKLDHPMXQKR
(VWRTXHV

2VDOGRGH(VWRTXHVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDYDULDomRRFRUUHXGHYLGRDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDRFRUULGDDR
ILQDOGRFLFORHPTXHD&RPSDQKLDSDVVRXDFRQVROLGDUHVWRTXHVGHPDLVVRFLHGDGHV

,PSRVWRVD5HFXSHUDU2XWURV&UpGLWRVH'HVSHVDVGRH[HFtFLRVHJXLQWH

(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

$WLYRQmRFLUFXODQWH

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

2VDOGRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVWRWDOL]RX5PLOKmRQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKR
GH  UHSUHVHQWDQGR XPD GLPLQXLomR GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO GH 5  PLOK}HV HP
GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR UHVJDWH H UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV
ILQDQFHLURVSDUDFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RGDHPSUHVDGXUDQWHRSHUtRGRGHDQiOLVH
FRQIRUPHQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURGHPRQVWUDGRVHPIOX[RGHFDL[DSURMHWDGR
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&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGRFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOGH5PLOK}HVHPGH]HPEUR
GH(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRVDOGRFRWHMDGRGRVUHFHELPHQWRVUHDOL]DGRVHGDV
GHVSHVDV H FXVWRV LQFRUULGRV QR SHUtRGR GH DQiOLVH EHP FRPR VXD WUDQVIHUrQFLD GH YDORUHV SDUD
UHFHELPHQWRVDFXUWRSUD]R

$GLDQWDPHQWRV'HYROXomR&DSLWDO6RFLDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR'HYROXomR&DSLWDO6RFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHPMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOGH5
PLOK}HVHPGH]HPEURGH(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHYDORUHVTXHDOFDQoDGRVDRV
VyFLRVHLQYHVWLGRUHVGLIHUHQWHPHQWHGHPHUDDQWHFLSDomRGHUHVXOWDGRVPDVVLPFRPRGHYROXomRGH
TXRWDVGH&DSLWDO6RFLDOHPHPSUHHQGLPHQWRVILQGRVQRSHUtRGRGHDQiOLVH

,QYHVWLPHQWRV
2VDOGRGH,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLD
D5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDPDMRUDomRTXDQWLWDWLYDQRYDORUSDWULPRQLDO
GHLQYHVWLPHQWRVHPHPSUHVDVFROLJDGDVHRXFRQWURODGDV

3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR
2 VDOGR GH 3URSULHGDGHV SDUD ,QYHVWLPHQWRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDDOLHQDomRGH
XQLGDGH V RXWURUDPDQWLGD V FRPRLQYHVWLPHQWRSDUDUHFHELPHQWRGHDOXJXpLVQDV63(VFRQWURODGDV
SHODHPSUHVD

2XWURVFUpGLWRV3DUWHVUHODFLRQDGDV'HSyVLWRVMXGLFLDVH,PRELOL]DGR
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV
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2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHV
WRWDOL]RX5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHGDHYROXomRGRFURQRJUDPDItVLFR
ILQDQFHLUR GRV FXVWRV GH FRQVWUXomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV IRFDOL]DGRV QDV 6SH¶V
FRQWURODGDVSHODHPSUHVD

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD j 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD FRQWUDWDomR GH
ILQDQFLDPHQWRV LPRELOLiULRV HP LQVWLWXLo}HV EDQFiULDV SHOR JUXSR SDUD SHUPLWLU IOX[R GH FDL[D H
FRQVHTXHQWHPHQWHFREULUJDVWRVFRPGHVSHVDVHFXVWRVGHREUDV

2EULJDo}HV)LVFDLV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV ILVFDLV HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH 
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHSURYLVmRGHWULEXWRV
IHGHUDLVGHFRUUHQWHVGHUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVHPXQLFLSDLVGHFRUUHQWHVGHUHWHQo}HVGHQRWDVILVFDLVGH
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVIXQGDPHQWDLVSDUDRHPSUHHQGLPHQWR

$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

2VDOGRGH$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH UHFHELPHQWRV GH
UHFHLWD GHFRUUHQWHV GD YHQGD GH LPyYHLV SDUD IXWXUR UHFRQKHFLPHQWR GD UHFHLWD H FRQVHTXHQWH
WULEXWDomR

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDFHOHEUDomRGHHPSUpVWLPRV
HDGLDQWDPHQWRGHQXPHUiULRQmRFRQILJXUDGRVFRPR$)$&FRPVXDVFROLJDGDVFRQWURODGDVHVyFLRV

2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDVH/XFURVD'LVWULEXLU
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDFHOHEUDomRGHDGLWLYRV
H UHQRYDo}HV FRQWUDWXDLV SDUD PHOKRU HTXDFLRQDPHQWR GH VXD HVWUXWXUD GH FDSLWDO DWUDYpV GR
DORQJDPHQWR GH GtYLGD EDQFiULD GD FRQWURODGRUD H GH VXDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV FRP D GHYLGD
VHJUHJDomRGDGtYLGDHPFXUWRHORQJRSUD]R

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDOLTXLGDomRGHREULJDo}HVFRP
FUHGRUHVSURSULHWiULRVGHWHUUHQRVSDUDRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVIRFDOL]DGRVQDV63(V

$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDGHYROXomR
GH YDORUHV DSRUWDGRV DRV VyFLRV H WDPEpP SHOD HIHWLYD LQWHJUDOL]DomR GH FDSLWDO QDV HPSUHVDV QR
SHUtRGRGHDQiOLVH

3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLD
2VDOGRGH3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLDWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOKmRRXGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(TXHVHUHIHUHPjSURYLVmRGHYDORUHVGHWUDPLWDo}HVSURFHVVXDLVGH
IHLWRVPRYLGRVFRQWUDDFRPSDQKLD

2EULJDo}HV)LVFDLV&UHGRUHVGHLQYHVWLPHQWRVH2XWUDV2EULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD
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3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH MXQKR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5  PLOK}HV
SDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKR
SRUFRQWDGDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDVFRPDXPHQWRGHFDSLWDO

&DSLWDO6RFLDO
(PGHMXQKRGHR&DSLWDO6RFLDODXPHQWRX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5
PLOK}HVRXHPUHODomRDR&DSLWDO6RFLDOGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 
$7,92
&LUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

$+



2019/2018

$9





65,1%



AV




69,7%



-16,8%






1,6%



0,7%

92,2%

&RQWDVDUHFHEHU



13,0%



13,9%

-16,6%

,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU



50,3%



54,2%

-17,4%



0,2%



0,1%

58,8%

2XWURV&UpGLWRV



0,0%



0,7%

-96,0%

'HVSHVDVGRH[HUFtFLRVHJXLQWH



0,0%

0,0%

N.A.

,PSRVWRVDUHFXSHUDU


1mRFLUFXODQWH




34,9%


$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
3DUWHV5HODFLRQDGDV

 







30,3%



2,7%






1,1%



3,0%

-67,0%



6,3%



5,4%

4,5%



0,2%



0,1%

26,9%



0,0%



0,1%

-75,8%
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$GLDQWDPHQWRV

GHYROXomR

TXRWD





14,8%



10,2%

29,7%



0,9%



0,8%

1,0%



11,5%



10,6%

-3,6%

'HSyVLWRV-XGLFLDLV



0,0%



0,0%

-33,0%

,PRELOL]DGR



0,0%



0,0%

-15,6%

FDSLWDO
,QYHVWLPHQWRV
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR


727$/'2$7,92




100,0%







100,0%

-10,9%











3$66,92























&LUFXODQWH



20,3%






23,0%



-21,2%




)RUQHFHGRUHV



4,0%



7,2%

-51,0%

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



1,6%



5,0%

-70,9%

2EULJDo}HVILVFDLV



1,1%



1,3%

-23,2%



0,0%



0,0%

250,0%

$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV



7,0%



3,1%

102,8%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



6,5%



2,6%

125,1%

/XFURVDGLVWULEXLU



0,0%



3,8%

-99,6%

2XWUDVREULJDo}HV



0,0%



0,0%

-100,0%

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV


1mRFLUFXODQWH




17,7%


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV









17,5%



-9,8%






7,6%



1,0%

565,0%

&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV



0,3%



0,3%

-4,1%

2EULJDo}HV)LVFDLV



0,4%



0,3%

4,7%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



5,7%



11,4%

-55,9%



2,4%



2,3%

-3,7%

$GLDQWDPHQWR IXWXUR DXPHQWR GH
FDSLWDO
-85B63Y
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3URYLV}HVGHFRQWLQJrQFLD
2XWUDVREULJDo}HV



1,2%



2,1%

-48,6%



0,0%



0,0%

-57,1%


3$75,0Ð1,2/Ë48,'2





62,0%


&DSLWDOVRFLDO
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDO
7UDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV
3DWULP{QLR OtTXLGR DWULEXtYHO DRV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

GH

DFLRQLVWDV

QmR

FRQWURODGRUHV

727$/

'2

3$66,92

(

'2

3$75,0Ð1,2/Ë48,'2









59,6%



-7,2%






6,1%



5,4%

0,0%



4,0%



2,9%

23,1%



0,1%



0,1%

0,0%



9,4%



12,8%

-34,2%



19,7%



21,2%

-17,4%


3DUWLFLSDomR







42,3%







38,3%

-1,5%























100,0%



100,0%

-10,9%


$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DHTXLYDOHQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR UHVJDWH GH DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RYLVDQGRREWHQomRGHOLTXLGH]SDUDREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RSUHYLVWDVHP
IOX[RGHFDL[D
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&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXGHYLGRDUHDOL]DomRHPFDL[DGRVYDORUHVGH
UHFHEtYHLVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVDXW{QRPDVILUPDGRVHPSHUtRGRV
DQWHULRUHVHFXMRVSUD]RVGHSDJDPHQWRVVHFRQFHQWUDUDPQRSHUtRGRGHDQiOLVH

,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU

2 VDOGR GH LPyYHLV D FRPHUFLDOL]DU WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHYHQGDGH
XQLGDGHVHPHVWRTXHVREUHWXGRDVMiFRQFOXtGDV

,PSRVWRVD5HFXSHUDU2XWURV&UpGLWRVH'HVSHVDVGR([HUFtFLR6HJXLQWH
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

$WLYRQmRFLUFXODQWH

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

2VDOGRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRUHVJDWHHUHDOL]DomRGH
LQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVSDUDFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RGDHPSUHVDGXUDQWHRSHUtRGR
GHDQiOLVHFRQIRUPHQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURGHPRQVWUDGDVHPIOX[RGHFDL[DSURMHWDGR

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD YHQGD GH XQLGDGHV FRP
UHFHELPHQWRVQRORQJRSUD]R
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$GLDQWDPHQWRV'HYROXomR&DSLWDO6RFLDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR'HYROXomR&DSLWDO6RFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
YDORUHVDOFDQoDGRVDRVVyFLRVHLQYHVWLGRUHVGLIHUHQWHPHQWHGHPHUDDQWHFLSDomRGHUHVXOWDGRVPDV
VLPFRPRGHYROXomRGHTXRWDVGH&DSLWDO6RFLDOHPHPSUHHQGLPHQWRVILQGRVQRSHUtRGRHPDQiOLVH

,QYHVWLPHQWRV
2VDOGRGH,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH PDMRUDomR TXDQWLWDWLYD QR YDORU SDWULPRQLDO GH
LQYHVWLPHQWRVHPHPSUHVDVFROLJDGDVHRXFRQWURODGDV

3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR
2VDOGRGH3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD DOLHQDomR GH XQLGDGH V 
RXWURUDPDQWLGDVFRPRLQYHVWLPHQWRSDUDUHFHELPHQWRGHDOXJXHLV

2XWURVFUpGLWRV3DUWHVUHODFLRQDGDV'HSyVLWRVMXGLFLDVH,PRELOL]DGR
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5 PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRGH
IRUQHFHGRUHV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH HYROXomR GR
FURQRJUDPDItVLFRILQDQFHLURGRVFXVWRVGHFRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHQRYDomRFRQWUDWXDOH
DOWHUDomRGHSHUILOGHGtYLGDDWUDYpVGHUHILQDQFLDPHQWRVRFRUULGRVEXVFDQGRDORQJDPHQWRGRSUD]RGH
SDJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVDQWHULRUPHQWHFRQWUDtGRV

2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLD
D5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDSURYLVmRGHLPSRVWRVIHGHUDLVGHFRUUHQWHV
GHVXDUHFHLWDRSHUDFLRQDOEHPFRPRDVUHWHQo}HVGHWULEXWRVPXQLFLSDLVHIHGHUDLVQDFRQWUDWDomRGD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHSHVVRDVMXUtGLFDV

$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

2 VDOGR GH $GLDQWDPHQWR GH &OLHQWHV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR VDOGR GH  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRV
UHFHELPHQWRV GH YDORUHV GHFRUUHQWHV GD YHQGD GH LPyYHLV SDUD IXWXUR UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD H
FRQVHTXHQWHWULEXWDomR

3DUWHV5HODFLRQDGDV
2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH FHOHEUDomR GH
HPSUpVWLPRV H DGLDQWDPHQWRV GH QXPHUiULR QmR FRQILJXUDGRV FRPR $)$& FRP VXDV FROLJDGDV
FRQWURODGDVVyFLRV

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV/XFURVDGLVWULEXLUH2XWUDVREULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHFHOHEUDomRGHDGLWLYRV
HQRYDo}HVFRQWUDWXDLVSDUDPHOKRUHTXDFLRQDPHQWRGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDODWUDYpVGRDORQJDPHQWR
GHGtYLGDEDQFiULDGDFRQWURODGRUDHGHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HVYDULDomRSRXFRVLJQLILFDWLYDSDUDRVSHUtRGRVHPDQiOLVH

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHGLPLQXLomRGRVDOGR
FRQWiELOGDFRQWDGHDGLDQWDPHQWRGHGHYROXomRGHFDSLWDOVRFLDOHGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGH
LPyYHLV

$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOKmRRXGH VHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXSHODGHYROXomRGH
YDORUHVDSRUWDGRVDRVVyFLRVHWDPEpPSHODHIHWLYDLQWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOQDVHPSUHVDVQRSHUtRGR
GHDQiOLVH

3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLD
2 VDOGR GH 3URYLVmR GH &RQWLQJrQFLD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
UHYHUVmRGHSURYLV}HVGHSHUGDHVSHFLDOPHQWHHPSURFHVVRVFtYHLVGHFRUUHQWHVGHr[LWRVSURFHVVXDLV
SHUFHELGRVGXUDQWHRSHUtRGRHPDQiOLVH
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&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRVH2XWUDVREULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD UHGX]LX RX 5  PLOK}HV
SDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
SRUFRQWDGDGLVWULEXLomRGHOXFURV

&DSLWDO6RFLDO
(PGHGH]HPEURGH&DSLWDO6RFLDOpGH5PLOK}HVGLYLGLGRVHPPLOK}HVTXRWDV
VRFLDLVQRYDORUGH5UHDOFDGDPDQWHQGRRPHVPRYDORUHPGH]HPEURGH
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(


$7,92
&LUFXODQWH

3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

$+



2018/2017



&RQWDVDUHFHEHU
,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU



74,0%



-34,7%






0,8%

-5,0%



15,6%



34,0%

-59,0%



60,9%



70,8%

-23,3%



0,1%



0,2%

-39,9%



0,0%



0,4%

-100,0%



0,8%



0,7%

8,5%





30,3%


$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV



0,8%

'HSyVLWRVMXGLFLDLV

1mRFLUFXODQWH

AV



,PSRVWRVDUHFXSHUDU

2XWURV&UpGLWRV



69,7%




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

$9









26,0%



-19,3%






3,4%



3,7%

-19,8%



6,0%



12,3%

-56,5%

2XWURVFUpGLWRV



0,2%



0,1%

35,5%

3DUWHV5HODFLRQDGDV



0,1%



0,1%

-15,3%

&RQWDVDUHFHEHU
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$GLDQWDPHQWRVGHYROXomRTXRWDFDSLWDO





11,4%



10,1%

0,9%



0,9%



0,7%

9,4%



11,9%



10,4%

2,5%

'HSyVLWRV-XGLFLDLV



0,0%



0,0%

22,2%

,PRELOL]DGR



0,0%



0,0%

-15,8%

,QYHVWLPHQWRV
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR


727$/'2$7,92







100,0%





100,0%





-30,7%




3DUD R H[HUFtFLR 







$+

VRFLDO HQFHUUDGR
HP
3$66,92
&LUFXODQWH








23,0%


)RUQHFHGRUHV

2018/2017




23,5%



-32,3%






7,2%



2,7%

83,3%

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



5,0%



1,1%

207,2%

2EULJDo}HVILVFDLV



1,3%



1,5%

-37,5%



0,0%



0,0%

-94,8%

$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV



3,1%



7,7%

-72,4%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



2,6%



3,8%

-52,9%

/XFURVDGLVWULEXLU



3,8%



6,6%

-60,5%



0,0%

0,0%

N.A.

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV

2XWUDVREULJDo}HV


1mRFLUFXODQWH



 


17,5%


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











29,2%



-58,6%






1,0%



7,0%

-89,9%

&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV



0,3%



0,2%

-2,0%

2EULJDo}HV)LVFDLV



0,3%



0,4%

-40,5%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



11,4%



11,1%

-28,4%
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$GLDQWDPHQWRIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO



2,3%



9,3%

-83,1%

3URYLV}HVGHFRQWLQJrQFLD



2,1%



1,3%

15,6%



0,0%



0,0%

100,0%

2XWUDVREULJDo}HV


3$75,0Ð1,2/Ë48,'2




59,6%


&DSLWDOVRFLDO
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO

3DWULP{QLR OtTXLGR DWULEXtYHO DRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV



/Ë48,'2



-12,6%






3,8%

0,0%



2,9%



0,0%

N.A.



0,1%



0,1%

0,0%



12,8%



11,9%

-25,5%



21,2%



15,7%

-6,5%




38,3%


727$/ '2 3$66,92 ( '2 3$75,0Ð1,2

47,3%

5,4%


3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV









7UDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV








100,0%


31,5%







-15,7%




100,0%

-30,7%


$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2 VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLORXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHIOXWXDomRILQDQFHLUD
QRIOX[RGHFDL[DGDFRPSDQKLDGHFRUUHQWHGRVDOGRRULXQGRGRFRWHMRHQWUHUHFHELPHQWRVHSDJDPHQWRV
HIHWXDGRV
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&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRHQFHUUDPHQWRGRVSUD]RV
FRQWUDWXDLVGHSDJDPHQWRHSHORUHFHELPHQWRGDVLPSRUWkQFLDVGHYLGDVHVSHFLDOPHQWHSHODYHQGDGH
XQLGDGHVMiFRQFOXtGDVQRSHUtRGRGHDQiOLVH

,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU

2 VDOGR GH LPyYHLV D FRPHUFLDOL]DU WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHYHQGDVGH
XQLGDGHVUHDOL]DGDVQRSHUtRGRGHDQiOLVH

2XWURVFUpGLWRV
2VDOGRGH2XWURVFUpGLWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOKmR RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH,QFRUSRUDomRGHYDORUHVWDLV
FRPR YDJDV GH %R[HV H tQGLFHV FRQVWUXWLYRV VREUDQWHVQmR XVDGRV TXH SRGHUmR VHU DOLHQDGRV SHOD
HPSUHVD

,PSRVWRVDUHFXSHUDU
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

$WLYRQmRFLUFXODQWH

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

2VDOGRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRVUHVJDWHVUHDOL]DGRVSDUD
H[HFXomRGHLQYHVWLPHQWRVHOLTXLGDomRGHGLVSrQGLRVHFXVWRVGHFXUWRSUD]R
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&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH UHDOL]DomR HP FDL[D GRV
YDORUHVGHUHFHELYHLVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVDXWRQRPDVILUPDGRVHP
SHULRGRVDQWHULRUHVHFXMRVSUD]RVGHSDJDPHQWRVHFRQFHQWUDUDPQRSHUtRGRHPDQiOLVH

$GLDQWDPHQWRV'HYROXomR&DSLWDO6RFLDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR'HYROXomR&DSLWDO6RFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
PRYLPHQWR ILQDQFHLUR GH YDORUHV DOFDQoDGRV DRV VyFLRV H LQYHVWLGRUHV GLIHUHQWHPHQWH GH PHUD
DQWHFLSDomRGHUHVXOWDGRVPDVVLPFRPRGHYROXomRGHTXRWDVGH&DSLWDO6RFLDOHPHPSUHHQGLPHQWRV
ILQGRVQRSHUtRGRHPDQiOLVH

,QYHVWLPHQWRV
2 VDOGR GH ,QYHVWLPHQWRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWR GH 5  PLO RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHYDORUL]DomRSDWULPRQLDOSRU
HTXLYDOrQFLDFRQWiELOGHFRUUHQWHGRVUHVXOWDGRVGDVFROLJDGDVHFRQWURODGDV

3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR
2VDOGRGH3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLORXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHYDORUL]DomRGHDWLYRV
PDQWLGRVSDUDUHQGD

2XWURVFUpGLWRV3DUWHVUHODFLRQDGDV'HSyVLWRVMXGLFLDVH,PRELOL]DGR
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD
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3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5 PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRGH
IRUQHFHGRUHV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH FRQWUDWDomR GH
PDWHULDLVHPmRGHREUDQHFHVViULRVSDUDH[HFXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD j 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR DXPHQWR GD
QHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURHPFXUWRSUD]RSDUDDSRUWHHLQYHVWLPHQWRQDSUySULDFRPSDQKLDEHP
FRPRQRV(PSUHHQGLPHQWRVHPTXHDFRPSDQKLDH[HUFHFRQWUROHRXSDUWLFLSDomR

2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHOLTXLGDomRGHREULJDo}HVILVFDLV
FRUUHQWHVHGHWULEXWRVGLIHULGRVGHDQRVDQWHULRUHV

$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

2 VDOGR GH $GLDQWDPHQWR GH &OLHQWHV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR VDOGR GH  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDSHORVUHFHELPHQWRVGHFRUUHQWHVGDYHQGDGHLPyYHLV

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH UHFHELPHQWR H
OLTXLGDomRGHHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVGHQXPHUiULRQmRFRQILJXUDGRVFRPR$)$&SDUDVyFLRV
FROLJDGDVHFRQWURODGDV
-85B63Y

703
PÁGINA: 217 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais




/XFURVD'LVWULEXLU

2VDOGRGH/XFURVD'LVWULEXLUHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHGLPLQXLomRGDSURYLVmRDQXDO
GHUHVXOWDGRVDGLVWULEXLUDRVVyFLRVHLQYHVWLGRUHV

2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDVH2XWUDV2EULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXSRUFRQWDGRSDJDPHQWRGHHPSUpVWLPRV
HPYLUWXGHGHFRQFOXV}HVGHREUDVHFRQVHTXHQWHTXLWDomRGRVDOGRGHYHGRU

&UHGRUHV,QYHVWLPHQWRV

2VDOGRGH&UHGRUHV,QYHVWLPHQWRVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOKmRUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOKmR
(VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH DPRUWL]DomR SDUFLDO GR LQYHVWLPHQWR UHDOL]DGR SHOD &DUULO
$VVHVVRULD/WGD

2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH OLTXLGDomR GH
REULJDo}HVILVFDLVFRUUHQWHVHGHWULEXWRVGLIHULGRVGHDQRVDQWHULRUHV
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3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH OLTXLGDomR GH
REULJDo}HVFRPFUHGRUHVWHUUHQLVWDVSDUDRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV

$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
FRQVROLGDomR FRQWiELO GRV VDOGRV GH DGLDQWDPHQWRV UHFHELGRV SHOD FRQWURODGRUD &)/ QDV
FRQWURODGDVFROLJDGDVHVSHFLDOPHQWHQD-D\3DUWLFLSDo}HV/WGD

3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLD
2 VDOGR GH 3URYLVmR GH &RQWLQJrQFLD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDUHYLVmRGH
FRQWLQJrQFLDHPUD]mRGDWUDPLWDomRSURFHVVXDOGRVIHLWRVPRYLGRVFRQWUDFRPSDQKLDHVSHFLDOPHQWH
RVGHQDWXUH]DFtYHO

2XWUDV2EULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DWULP{QLR/tTXLGR

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDUHGX]LXRX5PLOK}HV
SDVVDQGR GH 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5  PLOK}HV HP  GH
GH]HPEUR

&DSLWDO6RFLDO
(PGHGH]HPEURGHR&DSLWDO6RFLDOpGH5PLOK}HVGLYLGRVHPTXRWDVVRFLDLVQRYDORU
GH5 XPUHDO FDGDPDQWHQGRRPHVPRYDORUHPGHGH]HPEURGH
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)/8;2'(&$,;$

$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD RV YDORUHV UHODWLYRV DR IOX[R GH FDL[D FRQGHQVDGR H FRQVROLGDGR GD
&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV


1RV SHUtRGRV GH VHLV PHVHV 1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH
ILQGRHPGHMXQKRGH
GH]HPEURGH

HPPLOKDUHVGHUHDLV 
&DL[D OtTXLGR SURYHQLHQWH
GDV
DSOLFDGRV QDV 
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[D OtTXLGR SURYHQLHQWH
GDV
DSOLFDGR
QDV 
DWLYLGDGHV
GH
LQYHVWLPHQWR
&DL[D OtTXLGR SURYHQLHQWH
GDV
DSOLFDGRV QDV 
DWLYLGDGHV
GH
ILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR
UHGXomR 
OtTXLGR GH FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D































  

  

  

  







  

  

Atividades operacionais
2FDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX500QRVSULPHLURVVHLVPHVHVGH
XPDUHGXomRGHFRQWUDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU,VVRVHGHYHDDRFDSLWDOGHJLURFRP
IOX[RSLRUHPUHODomRDRSULPHLURVHPHVWUHGHSRUFRQWDGRLQFUHPHQWRQRFRQWDVDUHFHEHUDSDUWLU
GDYHQGDGHXQLGDGHVFRPH[SHFWDWLYDGHSDJDPHQWRDSyVFRQFOXVmRGDVREUDV
(QWUHHRFDL[DRSHUDFLRQDOJHUDGRFDLXSDUD500SRUFRQWDGDSLRUDDSRVLomR
GH FRQWDV D UHFHEHU VHQGR TXH HP  D &RPSDQKLD UHFHEHX JUDQGH YROXPH GH FDL[D GRV
HPSUHHQGLPHQWRV HQWUHJXHV TXH IRUDP GLUHFLRQDGRV SDUD GLVWULEXLomR GH UHVXOWDGRV FRQIRUPH VHUi
GHWDOKDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
(QWUHHRLQFUHPHQWRGHQRFDL[DJHUDGRSDUD500VHGHYHDRUHFHELPHQWR
GHYDORUHVGDVXQLGDGHVFRQFOXtGDVHQWUHH
&RQIRUPH H[SOLFDGR DQWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD UHGX]LX VXDV RSHUDo}HV D SDUWLU GH  GH IRUPD
TXHSDXODWLQDPHQWHIRLUHFHEHQGRFDL[DSURYHQLHQWHGDVYHQGDVGHXQLGDGHVVHPDSOLFDUQDRSHUDomR
FRPDPHVPDPDJQLWXGH(VWHFRPSRUWDPHQWRH[SOLFDRJUDQGHFDL[DRSHUDFLRQDOJHUDGRHPQD
FRPSDUDomRFRPRVGHPDLVH[HUFtFLRVEHPFRPRVXDUHGXomRDWpRSULPHLURVHPHVWUHGH
Atividades de investimento
$&RPSDQKLDWHYHXPIOX[RSRVLWLYRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHP500QRSULPHLURVHPHVWUH
GHLQFUHPHQWRGHHPUHODomRDRSULPHLURVHPHVWUHDQWHULRU,VVRVHGHYHDRUHVJDWHGH
DSOLFDo}HVFRPYLVWDDRSDJDPHQWRGHIRUQHFHGRUHVHGLVWULEXLomRGHOXFURVRXGHYROXomRGHFDSLWDODRV
VyFLRVGRVHPSUHHQGLPHQWRV
(QWUHRVH[HUFtFLRVGHHKRXYHDXPHQWRGHSDUD500QRFDL[DSURYHQLHQWH
GDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR SRU FRQWD GR UHVJDWH GH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV FRP D ILQDOLGDGH GH
SDJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVRXGHYROXomRGHFDSLWDODRVVyFLRVGRVHPSUHHQGLPHQWRV
-85B63Y
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(QWUH RV H[HUFtFLRV GH  H  R FDL[D SURYHQLHQWH GRV LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD WLYHUDP
UHGXomRGHSDUD500(VVDUHGXomRVHGHYHDRPHQRUYROXPHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
UHVJDWDGDVWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDIH]PDLRUXVRGHFDL[DSURYHQLHQWHGHVXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDSRVVXLSRXFDGHPDQGDSRULQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVLPRELOL]DGRV
Atividades de financiamento
1RFRPSDUDWLYRHQWUHRVSULPHLURVVHPHVWUHVGHHD&RPSDQKLDUHYHUWHXRFRQVXPRGH
FDL[DGHVXDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWHQGRJHUDGR500QRSULPHLURVHPHVWUHGH(P
MXQKRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDXPHQWRGHFDSLWDO
1R FRPSDUDWLYR HQWUH  H  D &RPSDQKLD DSOLFRX  PHQRV FDL[D QDV DWLYLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWRWRWDOL]DQGR500HP,VWRVHGHYHjWRPDGDDORQJDPHQWRGHHPSUpVWLPRV
SDUDILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVPDVWDPEpPDRPHQRUYROXPHGHOXFURGLVWULEXtGRDRVVyFLRV
QRSHUtRGRGDGRTXHRPDLRUYROXPHGHGLYLGHQGRVIRLGLVWULEXtGRHQWUHHDSyVDHQWUHJD
GRVHPSUHHQGLPHQWRV
(PD&RPSDQKLDDSOLFRX500QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRPDLVHPUHODomR
D  ,VWR VH GHYH DR SDJDPHQWR GH HPSUpVWLPRV OXFURV H GHYROXomR GH FDSLWDO D VyFLRV QRV
HPSUHHQGLPHQWRVVHPDWRPDGDGHQRYDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRQRSHUtRGR
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&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVDUHVSHLWRGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLD
D

5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRUHPHVSHFLDO

L

'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$RULJHPGDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
GHFRUUHPGDDWLYLGDGHGHLQFRUSRUDomRHYHQGDGHHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDpGLUHWDPHQWHDIHWDGD
SRULQ~PHURVIDWRUHVLQFOXVLYH L YROXPHGHODQoDPHQWRVHYHQGDV LL YROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWR
HHYROXomRQRSHUtRGR
$VWDEHODVDEDL[RGHPRQVWUDPDDEHUWXUDGDUHFHLWDEUXWDGHYHQGDVGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GHH


Em (R$ mil)

3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP
MXQKRGH

([HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH









9HQGDV/tTXLGDVGH'LVWUDWRV









5HFHLWD/tTXLGD










LL

)DWRUHVTXHDIHWDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2V SULQFLSDLV IDWRUHV TXH DIHWDP RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV VmR RV IDWRUHV DWUHODGRV j UHFHLWD GRV
HPSUHHQGLPHQWRVRSUHoRYROXPHGHYHQGDVHODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRV±HDRFXVWR±YDULDomR
QRFXVWRWRWDORUoDGR

$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH D UHFHLWD GH YHQGDV GDV XQLGDGHV LPRELOLiULDV SHOD PHWRGRORJLD 3R&
3HUFHQWDJHRI&RPSOHWLRQ TXHFRQVLVWHQRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDGHYHQGDVFRQIRUPHDHYROXomR
GRFXVWRLQFRUULGRGRHPSUHHQGLPHQWRHPUHODomRDRFXVWRWRWDORUoDGR2FXVWRRUoDGRpFRPSRVWR
SHORFXVWRLQFRUULGRHRFXVWRDLQFRUUHU'HVVDIRUPDRFXVWRDLQFRUUHUpXPDYDULiYHOTXHSRGHDIHWDU
PDWHULDOPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD WHQGR HP YLVWD TXH DIHWD D YHORFLGDGH GH
UHFRQKHFLPHQWR GD UHFHLWD H R UHVXOWDGR EUXWR JHUDGR SHORV HPSUHHQGLPHQWRV 6HQGR DVVLP D
&RPSDQKLDDFRPSDQKDHUHYLVDHVVHVFXVWRVPHQVDOPHQWHVHPSUHUHIOHWLQGRRVGHYLGRVDMXVWHVQDV
GDWDVEDVHSDUDHYLWDUGLVWRUo}HVQDDSURSULDomRGRVUHVXOWDGRV

$ SDQGHPLD GD GRHQoD FDXVDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV RX &29,'  FDXVRX H HVWi FDXVDQGR
FRQWtQXRVLPSDFWRVQRPHUFDGREUDVLOHLURHSRUWDQWRD&RPSDQKLDDYDOLDUiDHYROXomRGRVHIHLWRVGD
DWXDOSDQGHPLDHPVXDVUHFHLWDVDWLYRVUHVXOWDGRVQHJyFLRVHSHUVSHFWLYDV
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1RVSHUtRGRVHPDQiOLVHLPSRUWDQWHGHVWDFDU L PHQRUYROXPHGHODQoDPHQWRVHQWUHHR
TXHDIHWDDVYHQGDVHRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDQRSHUtRGRH LL YHQGDVGHXQLGDGHVHPHVWRTXHQR
DQRGHRTXHSRUFRQWDGHVWHHVWRTXHYLUGHHPSUHHQGLPHQWRVHQWUHJXHVRXHPDQRGHHQWUHJD
JHUDPDLRUFRQWULEXLomRGHUHFHLWD,PSRUWDQWHGHVWDFDUTXHSDUWHGHVWDVYHQGDVQmRVmRGHHPSUHVDV
FRQVROLGDGDVSHOD&RPSDQKLDRTXHLPSDFWDWDPEpPQDUHFHLWDUHFRQKHFLGD

E
9DULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
$VUHFHLWDVGHYHQGDVSRGHPVHULPSDFWDGDVSHODYDULDomRGRtQGLFHGHLQIODomRTXHFRUULJHQRVVRV
FRQWUDWRV XPD YH] TXH DV SDUFHODV HP DEHUWR VmR DWXDOL]DGDV FRP EDVH QR ËQGLFH 1DFLRQDO GD
&RQVWUXomR&LYLO ,1&& SDUDDIDVHGHFRQVWUXomRGRVSURMHWRV,QWURGXo}HVGHQRYRVSURGXWRVDOpP
GH DOWHUDo}HV QR YROXPH GH ODQoDPHQWRV H PXGDQoDV QR ULWPR GH HYROXomR GH REUD SRGHP JHUDU
VLJQLILFDWLYDVPXGDQoDVQDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
F
,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGRFkPELR
HGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRU
2 DXPHQWR GD LQIODomR SRGH OHYDU D XPD GHSUHFLDomR GR FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR UHGX]LQGR
LQYHVWLPHQWRV H SUHMXGLFDQGR QRYRV QHJyFLRV H UHGX]LQGR WDPEpP R SRGHU DTXLVLWLYR GRV QRVVRV
FOLHQWHV$VYDULDo}HVUHODWLYDVDRËQGLFH1DFLRQDOGD&RQVWUXomR&LYLO ,1&& LQGH[DPRVFXVWRVGH
SURGXomRHRVDOGRGHYHGRUGRVFOLHQWHVDWpRWpUPLQRGDREUD
$ YDULDomR QDV WD[DV GH MXURV SRGHUi DIHWDU DV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD R FXVWR GR
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRHLQIOXHQFLDUDGHPDQGDSHORVSURGXWRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRVHXVFXVWRV
GHILQDQFLDPHQWRHVXDSURGXomRLPSDFWDQGRQRVFXVWRVGHFRQVWUXomRGRVSURMHWRVHQDVGtYLGDVTXH
D &RPSDQKLD SRVVXD RX YHQKD D SRVVXLU $V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GH OLTXLGH] LPHGLDWD VmR
UHSUHVHQWDGDV VXEVWDQFLDOPHQWH SRU &HUWLILFDGRV GH 'HSyVLWRV %DQFiULRV &'%V  H SRU IXQGRV GH
LQYHVWLPHQWRVUHPXQHUDGDVjVWD[DVPpGLDVGHGR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &', 
1RVVD GtYLGD SRVVXL DOJXQV LQGH[DGRUHV GHSHQGHQGR GD PRGDOLGDGH GR HPSUpVWLPR FRPR L 
)LQDQFLDPHQWRVD&RQVWUXomR±DWXDOL]DGRSHOD7D[D5HIHUHQFLDO 75 H LL (PSUpVWLPRVSDUD&DSLWDO
GH*LUR±DWXDOL]DGRVSHODYDULDomRGR&',
&RPUHODomRDWD[DVGHFkPELRD&RPSDQKLDQmRSRVVXLGtYLGDVRXYDORUHVDUHFHEHUGHQRPLQDGRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUD$GLFLRQDOPHQWHQHQKXPGRVFXVWRVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDpGHQRPLQDGRHP
PRHGDHVWUDQJHLUD
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,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

$&RPSDQKLDDWXDQRVVHJPHQWRVGHPpGLRDOWRDOWRSDGUmRHFRPHUFLDOQDVFLGDGHVGH3RUWR$OHJUH
&D[LDVGR6XOH)ORULDQySROLV
1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHRXQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
GD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
E

&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDVDVLQIRUPDo}HVVREUHFRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHQYROYHQGR
D &RPSDQKLD H VRFLHGDGHV GH VHX JUXSR HFRQ{PLFR Mi IRUDP GLVSRQLELOL]DGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHRXGXUDQWH
RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
FRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU
D

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

(PKRXYHPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVUHODFLRQDGDVDR&3& ,)56 Hj
,&3& ,)5,& $GLFLRQDOPHQWHHPKRXYHPXGDQoDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVHPFRQH[mRDR
&3& ,)56 HDR&3& ,)56 (PQmRKRXYHPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDV$EDL[RHVWmR
GHVFULWRVRVSULQFLSDLVHIHLWRVGHFRUUHQWHVGHVVDVPXGDQoDV

E

(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

1%&7* 5 ±³$UUHQGDPHQWRV ,)56 ´
$QRUPDHQWURXHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVLQLFLDQGRDSDUWLUGHRGHMDQHLURGHVXEVWLWXLQGR
D1%&7* 5 ±³2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ,$6 ´HFRUUHVSRQGHQWHVLQWHUSUHWDo}HV
$ 1%& 7*  5  GLVS}H TXH WRGR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO VHMD HOH FRQVLGHUDGR
RSHUDFLRQDORXILQDQFHLURGHYHVHUFRQWDELOL]DGRUHFRQKHFHQGRDWLYRVHSDVVLYRVHQYROYLGRVSRGHQGR
ILFDU IRUD GR HVFRSR GHVVD QRYD QRUPD GHWHUPLQDGRV FRQWUDWRV GH FXUWR SUD]R RX GH SHTXHQRV
PRQWDQWHV

1DGDWDGHLQtFLRGHXPFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRRDUUHQGDWiULRGHYHUHFRQKHFHUXPSDVVLYRUHODWLYR
DRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR LVWRpXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR HXPDWLYRTXHUHSUHVHQWDR
GLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYRVXEMDFHQWHGXUDQWHRSUD]RGHDUUHQGDPHQWR RXVHMDRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR 
2VDUUHQGDWiULRVVHUmRREULJDGRVDUHFRQKHFHUVHSDUDGDPHQWHDGHVSHVDGHMXURVVREUHRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRHDGHVSHVDGHGHSUHFLDomRVREUHRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRVHQGRTXHD&RPSDQKLDQmR
UHFXSHUDFUpGLWRVGH3,6H&RILQVVREUHRDUUHQGDPHQWR2VDUUHQGDWiULRVWDPEpPGHYHPUHDYDOLDUR
SDVVLYRGRDUUHQGDPHQWRQDRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRVHYHQWRV SRUH[HPSORXPDPXGDQoDQRSUD]R
GRDUUHQGDPHQWRXPDPXGDQoDQRVSDJDPHQWRVIXWXURVGRDUUHQGDPHQWRFRPRUHVXOWDGRGDDOWHUDomR
GHXPtQGLFHRXWD[DXVDGDSDUDGHWHUPLQDUWDLVSDJDPHQWRV (PJHUDORDUUHQGDWiULRLUiUHFRQKHFHU
RYDORUGDUHYLVmRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRPRXPDMXVWHGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR

$&RPSDQKLDUHDOL]RXXPLQYHQWiULRGRVFRQWUDWRVTXHSRGHULDPFRQWHUXPDUUHQGDPHQWRVHQGRTXH
IRUDPLGHQWLILFDGRVDSHQDVFRQWUDWRVGHORFDomRGHFRPSXWDGRUHVHLPSUHVVRUDV$&RPSDQKLDRSWRX
SRUXWLOL]DUDVLVHQo}HVSURSRVWDVSHODQRUPDSDUDFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRFXMRSUD]RVHHQFHUUHHP
PHVHVDSDUWLUGDGDWDGDDGRomRLQLFLDOHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRFXMRDWLYRREMHWRVHMDGHEDL[R
YDORU FRPR QR FDVR GRV FRQWUDWRV LGHQWLILFDGRV 2V LPSDFWRV GRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR VmR
FRQVLGHUDGRVLUUHOHYDQWHVSHOD&RPSDQKLDHHVWmRUHJLVWUDGRVHPGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

,1%&7*±³,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRVVREUHR/XFUR ,)5,& ´
$ ,QWHUSUHWDomR WUDWD GD FRQWDELOL]DomR GRV WULEXWRV QRV FDVRV HP TXH RV WUDWDPHQWRV WULEXWiULRV
HQYROYHPLQFHUWH]DTXHDIHWDDDSOLFDomRGD,$6 1%&7* HQmRVHDSOLFDDRVWULEXWRVIRUDGR
kPELWRGD,$6QHPLQFOXLHVSHFLILFDPHQWHRVUHTXLVLWRVUHIHUHQWHVDRVMXURVHPXOWDVDVVRFLDGRVDRV
WUDWDPHQWRVWULEXWiULRVLQFHUWRV$,QWHUSUHWDomRDERUGDHVSHFLILFDPHQWHRVHJXLQWH L VHDHPSUHVD
FRQVLGHUD WUDWDPHQWRV WULEXWiULRV LQFHUWRV VHSDUDGDPHQWH LL  DV VXSRVLo}HV TXH D HPSUHVD ID] HP


711
PÁGINA: 225 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer

do Auditor
UHODomRDRH[DPHGRVWUDWDPHQWRVWULEXWiULRVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV LLL FRPRDHPSUHVDGHWHUPLQD
R OXFUR UHDO SUHMXt]R ILVFDO  EDVHV GH FiOFXOR SUHMXt]RV ILVFDLV QmR XWLOL]DGRV FUpGLWRV WULEXWiULRV
H[WHPSRUkQHRV H DOtTXRWDV GH LPSRVWR LY  FRPR D HPSUHVD FRQVLGHUD DV PXGDQoDV GH IDWRV H
FLUFXQVWkQFLDV

,)56±³5HFHLWDGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV 1%&7* ´
$,)56 1%&7*±³5HFHLWDGH&RQWUDWRFRP&OLHQWH´ IRLHPLWLGDHPPDLRGHDOWHUDGDHP
DEULOGHHHVWDEHOHFHXPPRGHORGHFLQFRHWDSDVSDUDFRQWDELOL]DomRGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGH
FRQWUDWRVFRPFOLHQWHV'HDFRUGRFRPD,)56DUHFHLWDpUHFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXHUHIOHWHD
FRQWUDSDUWLGDDTXHXPDHQWLGDGHHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGHWUDQVIHUrQFLDGHEHQVRXVHUYLoRVSDUD
XPFOLHQWHFRPEDVHHPFLQFRSDVVRVMiFRPHQWDGRVDQWHULRUPHQWHQRLWHP

(PGHGH]HPEURGHDV6XSHULQWHQGrQFLDVGH1RUPDV&RQWiEHLVHGH$XGLWRULD 61& HGH
5HODo}HVFRP(PSUHVDV 6(3 HPLWLUDPR2ItFLRFLUFXODU&9061&6(3QRRTXDOGHVFUHYH
PDQLIHVWDomR GD&90 DUHVSHLWR GD DSOLFDomR GD1%& 7* SDUD HQWLGDGHV EUDVLOHLUDV GRVHWRU GH
LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD UHJLVWUDGDV QD &90 DVVHYHUDQGR TXH XP QtYHO HOHYDGR GH GLVWUDWRV
REVHUYDGRV QR VHWRU QmR FRORFD HP TXHVWLRQDPHQWR R UHFRQKHFLPHQWR GD UHFHLWD SHOR 32& SDUD RV
SULQFLSDLVFRQWUDWRVGDHPSUHVD±FRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULRVFRPTXLWDomR
GRVDOGRGHYHGRUSRUXPEDQFRSULYDGRRXSHODSUySULDHPSUHVDGHYHQGRVHUHIHWXDGRRDMXVWDPHQWR
FRQWiELOSRUPHLRGH³SURYLV}HVSDUDGLVWUDWRV´

22ItFLRFLUFXODUDILUPDTXHDDSOLFDomRGRPpWRGRGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDSHOR32&H[LJHSRU
SDUWH GD $GPLQLVWUDomR GD HPSUHVD D H[LVWrQFLD H IXQFLRQDPHQWR GH VLVWHPDV UREXVWRVGH FRQWUROHV
LQWHUQRVSDUDRSHUIHLWRDWHQGLPHQWRGRDWULEXWRIXQGDPHQWDOGDUHSUHVHQWDomRILGHGLJQD

$V DOWHUDo}HV HVWDEHOHFHP RV FULWpULRV SDUD PHQVXUDomR H UHJLVWUR GDV YHQGDV QD IRUPD TXH
HIHWLYDPHQWHIRUDPUHDOL]DGDVFRPDGHYLGDDSUHVHQWDomRDVVLPFRPRRUHJLVWURSHORVYDORUHVTXHD
HPSUHVDWHQKDGLUHLWRQDRSHUDomRFRQVLGHUDQGRHYHQWXDLVHVWLPDWLYDVGHSHUGDGHYDORU$&RPSDQKLD
UHFRQKHFH D UHFHLWD UHIHUHQWH DRV FRQWUDWRV FRP FOLHQWHV XWLOL]DQGR D PHWRGRORJLD GR ³3HUFHQWDJH RI
&RPSOHWLRQ0HWKRG 32& ´

,)56±³,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV 1%&7* ´
(P  IRL HPLWLGD SHOR ,$6% D YHUVmR ILQDO GD ,)56  ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV 1%& 7*  ±
,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV  TXH VXEVWLWXL D ,$6  ±³,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV 5HFRQKHFLPHQWR H
0HQVXUDomR´ 1%& 7*  ± ³,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV´  H WRGDVDVYHUV}HV DQWHULRUHV GD ,)56 $
QRYD QRUPD UH~QH RV WUrV DVSHFWRV GR SURMHWR GH FRQWDELOL]DomR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV
FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GR DWLYR H FRQWDELOLGDGH GH KHGJH KHGJH
DFFRXQWLQJ 

$,)56HVWiHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRDSDUWLUGHRGHMDQHLURGH±GDWDGH
DGRomR SHOD &RPSDQKLD &RP H[FHomR GD FRQWDELOLGDGH GH KHGJH ID]VH QHFHVViULD D DSOLFDomR
UHWURVSHFWLYD FRQWXGRRIRUQHFLPHQWRGHLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVQmRpREULJDWyULR $&RPSDQKLD
QmRHIHWXRXUHDSUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDV
-85B63Y
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$VSULQFLSDLVDOWHUDo}HVGD,)56VmRRVQRYRVFULWpULRVGHFODVVLILFDomRGHDWLYRVILQDQFHLURVHPWUrV
FDWHJRULDV PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR DEUDQJHQWH PHQVXUDGRV DR FXVWR
DPRUWL]DGRHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR GHSHQGHQGRGDFDUDFWHUtVWLFDGHFDGD
LQVWUXPHQWRHILQDOLGDGHSDUDTXDLVIRUDPDGTXLULGRVSRGHQGRVHUFODVVLILFDGRHPUHVXOWDGRILQDQFHLUR
RX UHVXOWDGR DEUDQJHQWH $GLFLRQDOPHQWH D QRUPD WUD] XP QRYR PRGHOR GH LPSDLUPHQW SDUD DWLYRV
ILQDQFHLURVVHQGRXPPRGHORSURVSHFWLYRGH³3HUGDVGHFUpGLWRVHVSHUDGDV´HPVXEVWLWXLomRDRPRGHOR
DQWHULRUGHSHUGDVLQFRUULGDVHIOH[LELOL]DomRGDVH[LJrQFLDVSDUDDGRomRGDFRQWDELOLGDGHGHKHGJH

$VFODVVLILFDo}HVGHSDVVLYRVILQDQFHLURVSHUPDQHFHPRVPHVPRVMiSUHYLVWRVQR,$6 1%&7* 
± ³,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV´ DSUHVHQWDomR VRPHQWH VHQGR LQFOXtGDV UHJUDV UHODWLYDV DRV SDVVLYRV
ILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRQmRDSOLFiYHOSDUDDVRSHUDo}HVPDQWLGDVSHOD&RPSDQKLD

L  &ODVVLILFDomRHPHQVXUDomR
$VDYDOLDo}HVIRUDPUHDOL]DGDVSRUPHLRGDYHULILFDomRGRPRGHORGHQHJyFLRDGRWDGRSHOD&RPSDQKLD
SDUDJHVWmRGHVHXVDWLYRVILQDQFHLURVHPGHWULPHQWRjVFODVVLILFDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD,$61%&
7*1mRIRLLGHQWLILFDGRSHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDVLQYHVWLGDVLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVHPVHXV
EDODQoRV SDWULPRQLDLV LQGLYLGXDLV RX FRQVROLGDGRV RX QR SDWULP{QLR OtTXLGR QD DSOLFDomR GRV QRYRV
UHTXLVLWRVGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGD,)56

'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD FRQWLQXRX DYDOLDQGR SHOR YDORU MXVWR WRGRV RV DWLYRV ILQDQFHLURV
DQWHULRUPHQWHPDQWLGRVDRYDORUMXVWR3DUDRVDWLYRVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRWDLVFRPRFRQWDV
DUHFHEHUGHFOLHQWHVIRUDPDYDOLDGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVFRQWUDWXDLVGRVIOX[RVGHFDL[DHVHHVVHVDWLYRV
VmR PDQWLGRV HP PRGHORGH QHJyFLRFXMR REMHWLYR VHMD FDSWDU IOX[RV GH FDL[D FRQWUDWXDLVTXH VHMDP
UHSUHVHQWDGRVH[FOXVLYDPHQWHSRUSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURV

LL 

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

(P UHODomR j UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV ILQDQFHLURV D 1%& 7*  ,)56   UHTXHU XP
PRGHORGHSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV

$SyV D DQiOLVH GD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RSWRXVH SRU PHQVXUDU SURYLV}HV SDUD SHUGDV FRP
FRQWDVDUHFHEHUSRUXPYDORULJXDODSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDDYLGDLQWHLUDRQGHFRQFOXLXVH
TXHDDGRomRLQLFLDOGHVVDQRUPDDSDUWLUGHRGHMDQHLURGHQmRDSUHVHQWRXLPSDFWRVUHOHYDQWHV
QDPHQVXUDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVHPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

F

5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

5HVVDOYDV
3DUDDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVSDUDRVH[HUFtFLRVGHDRV5HODWyULRGRV$XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHVQmRDSUHVHQWDUDPUHVVDOYDV
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ÇQIDVHV
2VUHODWyULRVGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHPLWLGRVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
GRV H[HUFtFLRV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  FRQWpP rQIDVH HP UHODomR D
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV FRQWURODGRUD HFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR ,)56
DSOLFiYHLV jV HQWLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO UHJLVWUDGDV QD &90 'HVVD IRUPD D
GHWHUPLQDomRGDSROtWLFDFRQWiELODGRWDGDSHODHQWLGDGHSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDQRVFRQWUDWRV
GHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHLPRELOLiULDQmRFRQFOXtGDVREUHRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVjWUDQVIHUrQFLD
GHFRQWUROHVHJXHRHQWHQGLPHQWRPDQLIHVWDGRSHOD&90QR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q
VREUHDDSOLFDomRGD1%&7* ,)56 

$ $GPLQLVWUDomR DYDOLRX DV rQIDVHV LQFOXtGDV QRV UHODWyULRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHFRSLDGDV
DFLPDHWHPRVVHJXLQWHVFRPHQWiULRV

$ &RPSDQKLD DVVLP FRPR DV GHPDLV HPSUHVDV GR VHWRU GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO
UHFRQKHFHPRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVFRPEDVHQRDYDQoRILQDQFHLURGDVREUDV
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$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHODERUDVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 DSOLFiYHLVjVHQWLGDGHV
GHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDQR%UDVLOUHJLVWUDGDVQD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 

&RQWXGR p QHFHVViULR D DSOLFDomR GH HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV FUtWLFDV H MXOJDPHQWR GD 'LUHWRULD GD
&RPSDQKLDQRSURFHVVRGHDGRomRGHVVDVSUiWLFDV'HVVDIRUPDHYLGHQFLDPRVDVHJXLUDVSULQFLSDLV
SUHPLVVDVTXHSRGHPWHUVHXYDORUFRQWiELODIHWDGDVSRUWDLVHVWLPDWLYDV

Julgamentos
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDUHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRV
HHVWLPDWLYDVHDGRWHSUHPLVVDVTXHDIHWDPRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDVGHVSHVDVDWLYRVH
SDVVLYRV EHP FRPR DV GLYXOJDo}HV GH SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV QD GDWD EDVH GDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV&RQWXGRDLQFHUWH]DUHODWLYDDHVVDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVSRGHULDOHYDUDUHVXOWDGRVTXH
UHTXHLUDPXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRXSDVVLYRDIHWDGRHPSHUtRGRVIXWXURV

Estimativas e Premissas
$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDVLPSRUWDQWHVIRQWHV
GHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFRVLJQLILFDWLYRTXHSRGHULDPFDXVDUXP
DMXVWHQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLRVRFLDOVmRGLVFXWLGDVDVHJXLU

D  &XVWRVRUoDGRVVmRUHJXODUPHQWHUHYLVDGRVFRQIRUPHDHYROXomRGDVREUDVHRVDMXVWHVFRP
EDVHQHVWDUHYLVmRVmRUHIOHWLGRVQRVUHVXOWDGRVGHDFRUGRFRPRPpWRGRFRQWiELOPHQFLRQDGR
QD1RWD([SOLFDWLYDQRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
E  7ULEXWRVHGHPDQGDVDGPLQLVWUDWLYDVRXMXGLFLDLVD&RPSDQKLDHVXDVLQYHVWLGDVHVWDPRV
VXMHLWDVQRFXUVRQRUPDOGHQRVVRVQHJyFLRVDILVFDOL]Do}HVDXGLWRULDVSURFHVVRVMXGLFLDLVH
SURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHPPDWpULDVFtYHOWULEXWiULDWUDEDOKLVWDDPELHQWDOVRFLHWiULDH
GLUHLWR GR FRQVXPLGRU HQWUH RXWUDV 'HSHQGHQGR GR REMHWR GDV LQYHVWLJDo}HV SURFHVVRV
MXGLFLDLV RX SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV TXH VHMD PRYLGR FRQWUD D &RPSDQKLD H VXDV
LQYHVWLGDVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVLQGHSHQGHQWHGRUHVSHFWLYRUHVXOWDGR&RPEDVH
QDVXDPHOKRUDYDOLDomRHHVWLPDWLYDVXSRUWDGDSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVD&RPSDQKLD
DYDOLDDQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHSURYLVmR
F  9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
DSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmRSXGHUVHUREWLGRGHPHUFDGRVDWLYRVpGHWHUPLQDGR
XWLOL]DQGRWpFQLFDVGHDYDOLDomRLQFOXLQGRRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VGDGRV
SDUDHVVHVPpWRGRVVHEDVHLDPQDTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRTXDQGRSRVVtYHO&RQWXGR
TXDQGRLVVRQmRIRUYLiYHOXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRpUHTXHULGRSDUDHVWDEHOHFHUR
YDORU MXVWR 2 MXOJDPHQWR LQFOXL FRQVLGHUDo}HV VREUH RV GDGRV XWLOL]DGRV FRPR SRU H[HPSOR
ULVFRGHOLTXLGH]ULVFRGHFUpGLWRHYRODWLOLGDGH0XGDQoDVQDVSUHPLVVDVVREUHHVVHVIDWRUHV
SRGHULDPDIHWDURYDORUMXVWRDSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
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G  3URYLV}HV SDUD JDUDQWLD PHQVXUDGR D SDUWLU GRV JDVWRV KLVWyULFRV FRP PDQXWHQomR HP
HPSUHHQGLPHQWRVFRQFOXtGRV
H  3HUGDV HVSHUDGDV FRP FUpGLWRV GH FOLHQWHV H SURYLVmR SDUD GLVWUDWRV D &RPSDQKLD
PHQVXUDDSURYLVmRSDUDSHUGDVFRPFUpGLWRVGHFOLHQWHVHSURYLVmRSDUDGLVWUDWRVFRPEDVHHP
SUHPLVVDVTXHFRQVLGHUDPRKLVWyULFRHSHUVSHFWLYDVGHSHUGDVHVSHUDGDVGHVXDVRSHUDo}HV
FRUUHQWHVHVXDVHVWLPDWLYDV
([HPSORV D  DWUDVRV QR SDJDPHQWR GDV SDUFHODV E  FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV ORFDLV RX
QDFLRQDLV GHVIDYRUiYHLV HQWUH RXWURV &DVR H[LVWDP WDLV HYLGrQFLDV D UHVSHFWLYD SURYLVmR p
UHJLVWUDGD7DLVSUHPLVVDVVmRUHYLVDGDVWHPSHVWLYDPHQWHSDUDFRQVLGHUDUHYHQWXDLVDOWHUDo}HV
QDVFLUFXQVWkQFLDVHKLVWyULFRV'HVVDIRUPDDVSHUGDVHVSHUDGDVFRPFUpGLWRVGHFOLHQWHVVmR
FRQVWLWXtGDVTXDQGRQHFHVViULDVVHQGRTXHSDUDRVVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
RULXQGRV GD YHQGD GH XQLGDGHV LPRELOLiULDV FRQFOXtGDV HRX QmR FRQFOXtGDV D &RPSDQKLD
FRQVWLWXtSURYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDGRVFUpGLWRVSDUDRVTXDLVQmRH[LVWDDJDUDQWLDUHDOGH
UHWRPDGD GRV LPyYHLV HP VHX IDYRU 5HODWLYDPHQWH DRV GLVWUDWRV D &RPSDQKLD FRQVWLWXL
SURYLVmREDVHDGDSRQWXDOPHQWHQDDQiOLVHGHFDGDFRQWUDWRFRQWHPSODQGRRSHUILOHRKLVWyULFR
GHSDJDPHQWRVDWpHQWmRHIHWXDGRVSHORSURPLWHQWHFRPSUDGRUOHYDQGRHPFRQWDWDPEpPH
HVSHFLDOPHQWHjTXHVWmRUHODWLYDDRVDOGRDUHFHEHUFRUUHVSRQGHQWHDRSUHoRGRUHVSHFWLYR
FRQWUDWR&DEHGHVWDFDUTXHD&RPSDQKLDDRORQJRGHVXDWUDMHWyULDWHPHPSUHJDGRSROtWLFDGH
YHQGD H[WUDRUGLQDULDPHQWH DVVHUWLYD WHQGR HP YLVWD SULQFLSDOPHQWH SHOD IRUPD UtJLGD H
FULWHULRVDQDDQiOLVHGHFUpGLWRSUHYLDPHQWHHODERUDGDSDUDILQVGHDSURYDomRGHYHQGDHDOpP
GLVVRpH[WUHPDPHQWHH[LJHQWHTXDQWRjVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRHVWDEHOHFLGDVQRFRQWUDWR
WDQWR TXH DWp D HQWUHJD GDV FKDYHV R SURPLWHQWH FRPSUDGRU VROYD SHOR PHQRV  GR
UHVSHFWLYRSUHoR
I  ,PSRVWRV D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR HYHQWXDOPHQWH VHU ILVFDOL]DGDV SRU
GLIHUHQWHV DXWRULGDGHV LQFOXLQGR ILVFDLV GH WULEXWRV GR WUDEDOKR GD SUHYLGrQFLD H GR PHLR
DPELHQWHQmRVHQGRFUtYHOVDEHUGHDQWHPmRGDSRVVLELOLGDGHGHKDYHUDXWXDomR1RHQWDQWR
QD KLSyWHVH GH HYHQWXDOPHQWH KDYHU DOJXPD DXWXDomR D &RPSDQKLD EHP FRPR QR FDVR GH
FRQWURODGDVVHUHVHUYDQRGLUHLWRGHLPSOHPHQWDUWRGDVDVPHGLGDVFDEtYHLVSDUDDGHIHVDGH
VHXVLQWHUHVVHVWDQWRQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDVFRPRQDVHVIHUDVMXGLFLDLVHMDPDLVPHGLQGR
HVIRUoRVSDUDRDOFDQFHGRVVHXVREMHWLYRV
J  $YDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDYDOLDPHYHQWRV
RXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVRSHUDFLRQDLVRXWHFQROyJLFDVTXHSRVVDPLQGLFDU
GHWHULRUDomR RX SHUGD GR YDORU UHFXSHUiYHO GRV DWLYRV FRP YLGD ~WLO GHILQLGD 4XDQGR WDLV
HYLGrQFLDVVmRLGHQWLILFDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHRYDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGD
SURYLVmRSDUDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO ³Impairment´ DMXVWDQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRDR
YDORU UHFXSHUiYHO $V SULQFLSDLV UXEULFDV VXMHLWDV j DYDOLDomR GH UHFXSHUDomR VmR ³,PyYHLV D
FRPHUFLDOL]DU´H³,PRELOL]DGR´
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K  0HQVXUDomRGRYDORUMXVWRGHSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRXPDHPSUHVDGHDYDOLDomR
H[WHUQDHLQGHSHQGHQWHWHQGRDSURSULDGDTXDOLILFDomRSURILVVLRQDOUHFRQKHFLGDHH[SHULrQFLD
UHFHQWH QD UHJLmR H QR WLSR GH SURSULHGDGH TXH HVWi VHQGR DYDOLDGD DYDOLD D FDUWHLUD GH
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLDDQXDOPHQWH2VYDORUHVMXVWRVVmREDVHDGRVQRV
YDORUHVGHPHUFDGRHRYDORUHVWLPDGRSHORTXDOXPDSURSULHGDGHSRGHULDVHUWURFDGDQDGDWD
GD DYDOLDomR HQWUH SDUWHV FRQKHFHGRUDV H LQWHUHVVDGDV HP XPD WUDQVDomR VRE FRQGLo}HV
QRUPDLV GH PHUFDGR FRQIRUPH DV GHILQLo}HV HVWDEHOHFLGDV QR ,)56  &3&   SDUD
DYDOLDo}HVGHQtYHO
0HWRGRORJLDVSDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRGDVSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
3DUD D PHQVXUDomR GR YDORU MXVWR GDV SURSULHGDGHV D HPSUHVD GH DYDOLDomR FRQVLGHURX D
PHWRGRORJLDDEDL[R
&RPSDUDWLYRVGLUHWRVGHGDGRVGHPHUFDGR
3RUHVWHPpWRGRRYDORUGHPHUFDGRDSOLFiYHODXPLPyYHOpGHILQLGRFRPEDVHHPHYLGrQFLDV
GH PHUFDGR FRPSDUiYHLV RX VHMD LPyYHLV VHPHOKDQWHV HP RIHUWD RX WUDQVDFLRQDGRV
UHFHQWHPHQWH(VWDVHYLGrQFLDVGHPHUFDGRIRUDPKRPRJHQHL]DGDVDWUDYpVGHSRQGHUDomRGH
IDWRUHVGHIRUPDDVXEVLGLDUDGHILQLomRGHXPDIDL[DGHYDORU
&RQWXGRDLQFHUWH]DUHODWLYDDHVVDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVSRGHULDOHYDUDUHVXOWDGRVTXH
UHTXHLUDP XP DMXVWH VLJQLILFDWLYR DR YDORU FRQWiELO GR DWLYR RX SDVVLYR DIHWDGR HP SHUtRGRV
IXWXURV
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D
2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHPQR
VHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV WDLVFRPR
L

$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVRXSDVVLYRVPDWHULDLVTXHQmR
HVWHMDPUHIOHWLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVXDVQRWDVH[SOLFDWLYDV

LL
&DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR H[LVWLDP FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV
TXDLVD&RPSDQKLDPDQWLQKDULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGDVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURH
LLL

&RQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR H[LVWLDP FRQWUDWRV GH IXWXUD FRPSUD H YHQGD GH
SURGXWRV RX VHUYLoRV SDVVtYHLV GH JHUDU XP HIHLWR UHOHYDQWH QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHH
LY

&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGDQRV
EDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHH

Y

&RQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR H[LVWLDP FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHH
HPGHGH]HPEURGHH

E

2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V 'LUHWRUHV LQIRUPDP TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV TXH QmR HVWHMDP HYLGHQFLDGRV HP
QRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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D
&RPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDODVGHVSHVDVILQDQFHLUDVRXRXWURVLWHQVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRU
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
UHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
E

1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
UHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
F
1DWXUH]D H PRQWDQWH GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV H GRV GLUHLWRV JHUDGRV HP IDYRU GR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
UHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH




719
PÁGINA: 233 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.8 - Plano de Negócios

D



,QYHVWLPHQWRV

LGHVFULomRTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDGRVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRHGRVLQYHVWLPHQWRV
SUHYLVWRV
1RVVRSULQFLSDOREMHWRGHLQYHVWLPHQWRpDDTXLVLomRGHWHUUHQRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHLQFRUSRUDo}HV
LPRELOLiULDV7HQGRHPYLVWDTXHQRVVRVGLUHWRUHVHQWHQGHPTXHDDTXLVLomRGRVWHUUHQRVFRQVWLWXLDIDVH
PDLVFUtWLFDGDDSOLFDomRGHQRVVRVUHFXUVRVHVWHVSDUWLFLSDPDWLYDPHQWHQRSURFHVVRGHFRPSUDGHVWHV
WHUUHQRV &DGD GHFLVmR GH DTXLVLomR GH XP WHUUHQR p DQDOLVDGD H GHYH VHU DSURYDGD SHOD &RPSDQKLD
$GTXLULPRVWHUUHQRVGHSHVVRDVItVLFDVMXUtGLFDVGHVHQYROYHPRVXPDDXGLWRULD GXHGLOLJHQFH REMHWLYDQGR
D VHJXUDQoD OHJDO ILVFDO H DPELHQWDO QD DTXLVLomR GRV WHUUHQRV RQGH VHUmR LQFRUSRUDGRV RV QRVVRV
HPSUHHQGLPHQWRV&RPRpXVXDOQRPHUFDGRDYDOLDPRVRFXVWREHQHItFLRGHQRVVDVDTXLVLo}HVJHUHQFLDQGR
HYHQWXDLVULVFRVOHJDLVHRXDPELHQWDLVFRQIRUPHRULHQWDomRGHQRVVRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHWpFQLFRV(P
SDUDOHORjDXGLWRULDUHDOL]DPRVXPHVWXGRGHYLDELOLGDGHILQDQFHLUDHHODERUDomRGHSHVTXLVDGHPHUFDGR
$RORQJRGRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVFRQWLQXDUHPRVDGTXLULQGRWHUUHQRVGHIRUPDDUHSRURVODQoDPHQWRVD
VHUHPUHDOL]DGRVHH[SDQGLUQRVVREDQFRGHWHUUHQRVSHUPLWLQGRRFUHVFLPHQWRFRQWLQXDGRGD&RPSDQKLD
7DLVWHUUHQRVDVHUHPDGTXLULGRVFRQWLQXDUmRDSDVVDUSRUDFRPSDQKDPHQWRGD&RPSDQKLDHSURFHVVRGH
GXHGLOLJHQFHGHIRUPDDDYDOLDUVXDDWUDWLYLGDGHHFRQ{PLFDEHPFRPRSRVVtYHLVULVFRV

ii. fontes de financiamento dos investimentos.

$QRVVD$GPLQLVWUDomRDFUHGLWDTXHFRPEDVHHPVHXVDWXDLVSODQRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWR
RVDOGRGHVXDJHUDomRGHFDL[DVRPDGRVjSRVVLELOLGDGHGHFDSWDomRGHUHFXUVRVGHWHUFHLURVTXDQGR
QHFHVViULDVXSRUWDPDHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDRILQDQFLDPHQWRGRFDSLWDOGHJLURHSDUD
D UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV )D] SDUWH GD HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD DFRPSDQKDU H DMXVWDU VHXV
FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV j JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO HYLWDQGR GHVVD IRUPD FDSWDo}HV GH FXUWR
SUD]R (YHQWXDOPHQWH SHTXHQDV RSHUDo}HV SRGHUmR VHU UHDOL]DGDV FRPR HPSUpVWLPRV SRQWHV SDUD
ILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R1mRREVWDQWHHVVDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRWHUHPVLGRVXILFLHQWHVQR
SDVVDGRRVLPSDFWRVGR&29,'HPQRVVDVRSHUDo}HVSRGHPMXVWLILFDUQRIXWXURHFDVRRVGLUHWRUHV
GDQRVVD&RPSDQKLDMXOJXHPSHUWLQHQWHDXWLOL]DomRGHRXWUDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRFRPRRPHUFDGR
GH FDSLWDLV RX FRQWUDWDU ILQDQFLDPHQWRV FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV FRP DV TXDLV D &RPSDQKLD WHP
UHODFLRQDPHQWRSDUDILQDQFLDUHYHQWXDLVLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLUR

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
1mRDSOLFiYHO

EDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDU
PDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKiDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRVTXH
GHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLDMiGLYXOJDGD
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FQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgada
1mRVHDSOLFDj&RPSDQKLD

ii. montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
1mRVHDSOLFDj&RPSDQKLD

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
&(16,
&HOHEUDPRVPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVFRPDVHPSUHVDV&HQVL &HQVL,QFRUSRUDGRUD/WGD63(
&HQVL 3RD $UWXU 5RFKD (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD 63( &HQVL )LVD /E] *UDPDGR
(PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD H ' 6HYHQ 6ROHGDGH (PSUHHQGLPHQWRV /WGD HP FRQMXQWR DV
³(PSUHHQGHGRUDV2ULJLQDLV´ YLVDQGRXPDYH]FRQFOXtGDDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomRGHDo}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDUHDOL]DUDLQFRUSRUDomRGRVHPSUHHQGLPHQWRVGHPpGLRDOWRHGHDOWRSDGUmR
&DEUDO,JXDoX/D5qVHUYH/H3LHUUH/XPu3RqPH6DQWRV'XPRQWH7DXSKLFNQDVFLGDGHVJD~FKDV
GH 3RUWR $OHJUH *UDPDGR H &D[LDV GR 6XO FRP 9*9 WRWDO HVWLPDGR HP 5 H iUHD
FRQVWUXtGDWRWDOHVWLPDGDHPP ³7UDQVDomR´ FRQIRUPHDEDL[RGHWDOKDGR


&DEUDO

3RUWR$OHJUH

P

P

9*9
5


7DXSKLFN

3RUWR$OHJUH

P

P



,JXDVVX

3RUWR$OHJUH

P

P



3RqPH([SRVLomR

&D[LDVGR6XO

P

P



5XD6DQWRV'XPRQW([SRVLomR

&D[LDVGR6XO

P

P



(PSUHHQGLPHQWR

&LGDGH

ÈUHD3ULYDWLYD P  ÈUHD7RWDO P 

/H3LHUUH

3RUWR$OHJUH

P

P



/XPL

3RUWR$OHJUH

P

P



/H5HVHUYH

*UDPDGR


P

P



P

P



7RWDO


$V(PSUHHQGHGRUDV2ULJLQDLVLQWHJUDPJUXSRHPSUHVDULDOGHGLFDGRjLQFRUSRUDomRGHLPyYHLVGHPpGLR
DOWRHGHDOWRSDGUmRQD6HUUD*D~FKDRQGHLQLFLDUDPVXDVDWLYLGDGHVHVmROtGHUHVQRVHWRUHQDFLGDGH
GH3RUWR$OHJUHMiWHQGRODQoDGRHPSUHHQGLPHQWRVTXHVRPDPPGHiUHDFRQVWUXtGDH5
 GH 9*9 WDLV FRPR RV HPSUHHQGLPHQWRV /DF /HPDP /¶$GUHVVH 0RQW 9HUW H 2ODYR
%LODF VHQGR TXH HP  H  UHDOL]RX R ODQoDPHQWRV HQYROYHQGR 5  H  5
UHVSHFWLYDPHQWH
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$ ILP GH HTXLOLEUDU LQWHUHVVHV H DOLQKDU LQFHQWLYRV GH ORQJR SUD]R D 7UDQVDomR IRL HVWUXWXUDGD VRE D
FRQGLomRGHTXHVHMDUHDOL]DGDHFRQFOXtGDDQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomRGHDo}HVGH
HPLVVmRHTXHDVQRVVDVFRQWUDSDUWLGDVVHMDPSUHVWDGDVSDUWHHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOHSDUWH
HPDo}HVDYDOLDGDVDRPHVPRSUHoRSRUDomRDVHUGHILQLGRQRkPELWRGDQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO
GHGLVWULEXLomRGHDo}HVHVXMHLWDVDXPDUHVWULomRGHQHJRFLDomR lock up FRQIRUPHDEDL[RGHVFULWR

9DORU
5

7LSR
0RHGD

5

$o}HV

5

$o}HV

Lock Up
1$
PHVHVFRPOLPLWDomRGHYHQGDGHDYRVDRPrVDSyVR
SHUtRGRGHLock Up
PHVHV


7DPEpP D ILP GH YLQFXODU R SHUtRGR QHFHVViULR j H[HFXomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV QRV WHUPRV GD
7UDQVDomR R 6U )DEUtFLR &HQVL SULQFLSDO H[HFXWLYR GDV (PSUHVDV 2ULJLQDLV DWXDUi GLUHWDPHQWH QD
LPSOHPHQWDomRGRVHPSUHHQGLPHQWRVGDV(PSUHVDV2ULJLQDLVHGHRXWURVTXHSRUYHQWXUDYHQKDPDVHU
SURVSHFWDGRV

(VSHUDPRVFHOHEUDURVFRQWUDWRVGHILQLWLYRVGD7UDQVDomRDWpDGLYXOJDomRGR$YLVRDR0HUFDGRUHODWLYR
jQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomRGHDo}HV
&85,7,%$
$SyVDFRQFOXVmRGDQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomRGHDo}HVSUHWHQGHPRVODQoDUSURFHVVR
SURVSHFWLYRQDFLGDGHGH&XULWLEDYLVDQGRjFHOHEUDomRGHXPDSDUFHULDFRPXPDLQFRUSRUDGRUDORFDO
D³3DUFHLUD&:%´ FRQWHPSODQGRDSURVSHFomRGHVHQYROYLPHQWRHLQFRUSRUDomRGHHPSUHHQGLPHQWRV
QD FDSLWDO SDUDQDHQVH 'HQWUH DV FRQGLo}HV H LWHQV GH DYDOLDomR SDUD D VHOHomR GD 3DUFHLUD &:%
FRQVWDUmR L DH[SHULrQFLDHtrack recordDFXPXODGRGHSHORPHQRV5GH9*9HP
HPSUHHQGLPHQWRVGHPpGLRDOWRHGHDOWRSDGUmRSUHIHUHQFLDOPHQWHHPEDLUURVFRQVDJUDGRVGDFLGDGH
HSUHIHUHQFLDOPHQWHGRWLSRUHVLGHQFLDOH LL DSURVSHFomRRXFRQWUDWDomRMiUHDOL]DGDGHland bankTXH
YLDELOL]HPHPSUHHQGLPHQWRVSDUDD&RPSDQKLDFRPSHORPHQRV5GH9*9DRDQR
SHORV SULPHLURV  DQRV GD SDUFHULD SUHIHUHQFLDOPHQWH HP HPSUHHQGLPHQWRV GH 5 D
5GH9*9FDGD

iv. montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

1mRDSOLFiYHO
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'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RPELQDGDV

2*UXSR&)/pIRUPDGRSHOD&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHHQWLGDGHVVREUHFRQWUROHFRPXP
2 *UXSR SRU PHLR GH VXDV HPSUHVDV PDQWpP SUHSRQGHUDQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGDV DV VHJXLQWHV
RSHUDo}HV HP VHX REMHWR VRFLDO D  FRPSUD H YHQGD GH LPyYHLV E  LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD RX
FRQVWUXomRGHLPyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGDH F SDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVHPSUHViULDVRXQmR
HPSUHViULDVQDTXDOLGDGHGHVyFLDFRWLVWDRXDFLRQLVWD

7HQGRHPYLVWDHVVDGHPDQGDHHPOLQKDFRPRSODQRGHQHJyFLRVSDUDRVSUy[LPRVDQRVR*UXSR
&)/SRVVXLSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRHHPIDVHDYDQoDGDGHDSURYDomRTXHVHUmRODQoDGRVHWHP
SRWHQFLDO SDUD HQWUHJDU UHVXOWDGRV HP OLQKD FRP R KLVWyULFR GR *UXSR &)/ 0DQWHQGR R IRFR QHVWH
PRGHORR*UXSR&)/VHJXHVHXSODQHMDPHQWRFRPYLVWDVDLQLFLDUXPQRYRFLFORGHFUHVFLPHQWR

2 *UXSR &)/ DWUDYpV GDV HPSUHVDV &)/ *HVWmR H $GPLQLVWUDomR GH 2EUDV HP (PSUHHQGLPHQWRV
,PRELOLiULRV/WGD5/$GPLQLVWUDomRH*HVWmRGH(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGDH3$)$VVHVVRULD
,PRELOLiULD /WGD H 56 3ODQHMDPHQWR 0DUNHWLQJ ,QWHUPHGLDomR H *HVWmR &RPHUFLDO GH ,PyYHLV /WGD
FRQGX]LXGHVGHDVDWLYLGDGHVGHJHVWmRGDFRQVWUXomRHFRPHUFLDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWRGR
)XQGRGH,QYHVWLPHQWR,PRELOLiULR6& FHQWURFRPHUFLDOFRQVWLWXtGRGHXQLGDGHVFRPHUFLDLVHiUHD
SDUDORMDVHYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRGHVWLQDGRVjYHQGDHORFDomR 

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR&)/SDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVFRPRREMHWLYRGHIRUQHFHUSRUPHLRGHXPD~QLFD
GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j WRWDOLGDGH GDV DWLYLGDGHV GR *UXSR &)/
LQGHSHQGHQWHPHQWH GD GLVSRVLomR GH VXD HVWUXWXUD VRFLHWiULD FRQVLGHUDQGR DV UHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDV TXH RFRUUHUDP HP MXQKR GH  H FRPR HQWLGDGHV FRQWURODGDV DV HPSUHVDV 3$) 
$VVHVVRULD,PRELOLiULD/WGD563ODQHMDPHQWR0DUNHWLQJ,QWHUPHGLDomRH*HVWmR&RPHUFLDOGH,PyYHLV
/WGD%HOD9LVWD,QFRUSRUDomR,PRELOLiULD/WGD7HUUDoR&DFXSp,QFRUSRUDomR,PRELOLiULD63(/WGDH
&DQWRGD/DJRD,QFRUSRUDomR,PRELOLiULD63(/WGDGHVGHGHMDQHLURGH HPYLUWXGHGHVHUHP
HQWLGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHTXHDSDUWLUGHMXQKRGHSDVVDUDPDVHUFRQWURODGDVSHOD&)/
,1& 3$5 6$  3DUD DV HPSUHVDV &)/ *HVWmR H $GPLQLVWUDomR GH 2EUDV HP (PSUHHQGLPHQWRV
,PRELOLiULRV /WGD H 5/ $GPLQLVWUDomR H *HVWmR GH (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD HVWmR VHQGR
FRQVLGHUDGRV VRPHQWH RV UHVXOWDGRV REWLGRV D SDUWLU  GH MDQHLUR GH  HP YLUWXGH GH VHUHP
HQWLGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H TXH D SDUWLU GH MXQKR GH  VXDV DWLYLGDGHV SDVVDUDP D VHU
H[HFXWDGDVSHOD&)/,1&3$56$ &RPUHODomRDR)XQGRGH,QYHVWLPHQWR,PRELOLiULR6&TXH
GHVFUHYHPRVDEDL[RIRUDPFRQVLGHUDGRVRVUHVXOWDGRVREWLGRVGHVGHGHMDQHLURGHDWUDYpVGD
LQFRUSRUDomRLPRELOLiULDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVDSOLFiYHLVjVHQWLGDGHVGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULD
QR%UDVLOUHJLVWUDGDVQD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV±&90 FRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYD
QR  GDV QRVVDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RPELQDGDV HP OLQKD FRP R 2ItFLR &LUFXODU
&9061&6(3QRVREUHDDSOLFDomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7* ,)56 FRPR
REMHWLYRGHGHPRQVWUDURVUHVXOWDGRVREWLGRVGDLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDFXMDVDWLYLGDGHVGHJHVWmRH
FRPHUFLDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWRIRUDPDGPLQLVWUDGDVSHOR*UXSR&)/
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)81'2),,6&
(PGHRXWXEURGHQRVVRVFRQWURODGRUHVHPFRQMXQWRGHWHUPLQDGRVLQYHVWLGRUHVFRQVWLWXtUDP
XPIXQGRGHLQYHVWLPHQWRLPRELOLiULRGHQRPLQDGR)XQGRGH,QYHVWLPHQWR,PRELOLiULR6& ³)XQGR´ 
VREDIRUPDGHFRQGRPtQLRIHFKDGRWHQGRLQLFLDGRVXDVRSHUDo}HVHPGHPDLRGH
2REMHWLYRFRPDFRQVWLWXLomRGRFLWDGR)XQGRIRLGHSURPRYHUDFRQVWUXomR SDUDSRVWHULRUH[SORUDomR 
GHXPFHQWURFRPHUFLDOORFDOL]DGRQD5RGRYLD6&HP)ORULDQySROLV6DQWD&DWDULQDFRQVWLWXtGRGH
XQLGDGHVFRPHUFLDLVHiUHDSDUDORMDVHYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRGHVWLQDGRVjYHQGDEHPFRPRSDUD
ORFDomRHDUUHQGDPHQWR VHPSUHMXt]RGDDTXLVLomRHRXGHVHQYROYLPHQWRGHRXWURVHPSUHHQGLPHQWRV
LPRELOLiULRV 
2 HPSUHHQGLPHQWR IRL FRQFOXtGR GXUDQWH R SULPHLUR VHPHVWUH GH  H p FRPSRVWR SRU WUrV WRUUHV
FRPHUFLDLVFRQVWLWXtGDVSRUFRQMXQWRVGHHVFULWyULRVHORMDV2VFRQMXQWRVGHHVFULWyULRVIRUDPREMHWRGH
FRPHUFLDOL]DomR REMHWLYDQGR R FXVWHLR GD FRQVWUXomR H ORMDV IRUDP PDQWLGDV QD FRPSRVLomR GR
SDWULP{QLRLPRELOLiULRGR)XQGRFRPRREMHWLYRGHUHQGDSRUPHLRGHORFDomR
(POLQKDVJHUDLVRHPSUHHQGLPHQWRFRQFOXtGRSRVVXLDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDVHYROXPHVWRWDLVGH
FRQVWUXomR
x

ÈUHDWRWDOP

x

ÈUHDWRWDOGRVFRQMXQWRVSDUDHVFULWyULRP

x

ÈUHDWRWDOGDVORMDVP

x

ÈUHDWRWDOGDVYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRP

x

4XDQWLGDGHGHFRQMXQWRVSDUDHVFULWyULR

x

4XDQWLGDGHGHORMDV

x

4XDQWLGDGHGHYDJDVQRHVWDFLRQDPHQWR

&RQGX]LPRVDVDWLYLGDGHVGHFRQVWUXomRHFRPHUFLDOL]DomRGHVVHVHPSUHHQGLPHQWRV&RPUHODomRjV
DWLYLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DomRUHFHEHPRVSRUPHLRGHQRVVDVDILOLDGDVFRPLVV}HVQRVPRQWDQWHVGH
5PLO5PLOH5PLOHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(P
UHODomR DRV VHUYLoRV GH DGPLQLVWUDomR GDV REUDV UHFHEHPRV SRU PHLR GH QRVVDV DILOLDGDV RV
PRQWDQWHVGH5PLO5PLOH5PLOHPGHGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH /HYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR ³,QWHUQDWLRQDO
)LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV  ,)56´  DSOLFiYHLV jV HQWLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QR %UDVLO
UHJLVWUDGDVQD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV±&90VHJXQGRDVTXDLVRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVj
WUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHQDYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDVVHJXHPRHQWHQGLPHQWRGD$GPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD FRQIRUPH GHVFULWR QD 1RWD ([SOLFDWLYD QR  GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV HP OLQKD FRP R 2ItFLR &LUFXODU &9061&6(3 QR  VREUH D DSOLFDomR GR
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7* ,)56 
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'HVVD IRUPD OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR R FULWpULR GH UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD GH LQFRUSRUDomR
LPRELOLiULDGHVFULWRDQWHULRUPHQWHSDUDRVLPyYHLVLQFRUSRUDGRVHYHQGLGRVRXSHUPXWDGRVDWUDYpVGR
)XQGRDUHFHLWDOtTXLGDHPGHGH]HPEURGHHVHULDGH5PLO5PLO
H5PLOUHVSHFWLYDPHQWH HRFXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVGH5PLO5PLOH
5PLOUHVSHFWLYDPHQWH 
3DUDILQVGHLQIRUPDomRDVUHFHLWDVGHYHQGDVHFXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVGRHPSUHHQGLPHQWR6&
FLWDGRVDQWHULRUPHQWHFRQVLGHUDPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDVHYROXPHVWRWDLVGHFRQVWUXomR
x

ÈUHDWRWDOGHFRQMXQWRVSDUDHVFULWyULRP

x

4XDQWLGDGHGHFRQMXQWRVSDUDHVFULWyULR

$GLFLRQDOPHQWH DRV LPyYHLV YHQGLGRV FLWDGRV DQWHULRUPHQWH IRL GHFLGLGR SHOD PDQXWHQomR FRPR
SURSULHGDGH SDUD LQYHVWLPHQWR YLVDQGR JHUDomR GH UHQGD DRV FRWLVWDV GR )XQGR  GH GHWHUPLQDGRV
LPyYHLV FRQMXQWRV GH HVFULWyULRV ORMDV H YDJDV GH HVWDFLRQDPHQWR  FRQVLGHUDQGR DV VHJXLQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV H YROXPHV WRWDLV GH FRQVWUXomR FXMD JHVWmR H FRPHUFLDOL]DomR HUDP UHDOL]DGDV SRU
HPSUHVDVVREFRQWUROHFRPXPGR*UXSR&)/HFXMDVDWLYLGDGHVTXHIRUDPDVVXPLGDVSHOR*UXSRD
SDUWLUGHGHMXQKRGH 
x

ÈUHDWRWDOP

x

ÈUHDWRWDOGHORMDVP

x

4XDQWLGDGHGHORMDV

x

4XDQWLGDGHGHYDJDVQRHVWDFLRQDPHQWR

'HVVD IRUPD OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR R FULWpULR GH UHJLVWUR FRQWiELO GH SURSULHGDGHV SDUD
LQYHVWLPHQWRVDRYDORUMXVWRSUHYLVWRQD1%&7* GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR FXMDVDYDOLDo}HVIRUDPUHDOL]DGDVSRUHPSUHVD
HVSHFLDOL]DGD H LQGHSHQGHQWH FRP H[SHULrQFLD QD UHJLmR H QR WLSR GH SURSULHGDGH HP TXHVWmR RV
YDORUHVMXVWRVGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVPDQWLGDVSHOR)XQGRFRPRSURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRHP
GHGH]HPEURGHGDWDHPTXHDVXQLGDGHVIRUDPGHVWLQDGDVjSURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR
DRVHXYDORUMXVWRVHULDGH5PLOHRFXVWRGRVLPyYHLVFRQVWUXtGRVGH5PLO(VWH
UHVXOWDGRDSHVDUGHGHFRUUHQWHGRHPSUHHQGLPHQWRHLQWHJUDQWHGRREMHWLYRHFRQ{PLFRGR)XQGRQmR
FRQVWD GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RPELQDGDV GD &RPSDQKLD SRLV DV UHVSHFWLYDV XQLGDGHV
LPRELOLiULDVQmRIRUDPGHVWLQDGDVDYHQGDPDVVLjJHUDomRGHUHQGD
$VVLP SDUD SRVVLELOLWDU D PHOKRU FRPSUHHQVmR VREUH D QRVVD HVWUXWXUD DSUHVHQWDPRV DEDL[R
LQIRUPDo}HV UHIHUHQWHV jV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RPELQDGDV SDUD RV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHUHIOHWLQGRDPHVPDHVWUXWXUDGDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP K DFLPD
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'(021675$d®(6'265(68/7$'26
(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

3DUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP

$9



100,0%

 100,0%


&XVWRLPyYHLVYHQGLGRV



-52,0%



Margem Bruta %

48,0%



48,0%



-20,2%



-1,2%



Margem Operacional%

28,3%



-35,2%

 -24,5%

-30,3%

  

-1,6%

-34,9%

1,6% 

0,2%

505,4%



28,3%



5HFHLWDVILQDQFHLUDV




19,2%

19,2%


5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

24,5%





-0,2%




0,6%

-128,9%
-3,5%
51,8%







28,0%


,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO



/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2



Margem Líquida %

26,8%


19,8%

19,8%

-2,6%

-60,6%





-1,2%

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH

 
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
 



9,0p.p.

 
 





2,9p.p.




/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDQWHVGDVUHFHLWDV
HGHVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFURDQWHVGR,5H&6//



 -25,9%



'HVSHVDVILQDQFHLUDV

-9,8%


-19,8%

2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDV


45,1%

45,1%



 

-19,7%





'HVSHVDVWULEXWiULDV



 -54,9%



/XFUREUXWR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

-15,2%





'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV

AH
1S20/1S19

AV

   

-68,9%

 



26,8%



17,3%


17,3%

31,9%


9,6p.p.


3(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$23(5Ë2'2'(6(,6
0(6(6),1'2(0'(-81+2'(
5HFHLWD/tTXLGDGHYHQGDV
$ UHFHLWD OtTXLGD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH  PHVHV HQFHUUDGR HP MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV VH
FRPSDUDGDDRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH(VWDGLPLQXLomRSRGHVHUH[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWH HP UD]mRGD GLPLQXLomR GR YROXPHGH REUDV HP DQGDPHQWR QR SHUtRGR GDGR TXH D
&RPSDQKLDHQWUHJRXGLYHUVDVREUDVHQmRODQoRXQRYRVSURMHWRVHPHRTXHUHGX]RYROXPH
GHUHFHLWDUHFRQKHFLGD
-85B63Y
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&XVWRGRV,PyYHLV9HQGLGRV
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURV UHODFLRQDGRV DR ILQDQFLDPHQWR j SURGXomR 2 GHFUpVFLPR GH  HQWUH RV SULPHLURV
VHPHVWUHVGHHGHGHFRUUHGRPHQRUYROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWRFRQIRUPHH[SOLFDGR
DQWHULRUPHQWH

/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRWHYHXPGHFUpVFLPRGHHQWUHRVSHUtRGRVGHPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
HGHSRUFRQWDGDUHGXomRGHUHFHLWDSRUPHQRVREUDVHPDQGDPHQWR,PSRUWDQWHGHVWDFDUTXHD
&RPSDQKLDFRQVHJXLXFRQWHUSDUFLDOPHQWHRGHFUpVFLPRGHOXFUREUXWRSRUFRQWDGDPHOKRUDQDPDUJHP
EUXWDREWLGDQDFRPHUFLDOL]DomRGDVXQLGDGHVHPHVWRTXH(VWHJDQKRGHPDUJHPGHFRUUHGHPHOKRU
SUHFLILFDomRQDYHQGDHGDHILFLrQFLDQDJHVWmRGRFXVWRGDVREUDVHPDQGDPHQWR

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

Administrativas e Gerais
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHP
MXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HV UHIHUHQWH DR SHUtRGR GH  PHVHV HQFHUUDGR HP MXQKR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU
H[SOLFDGR D  SULQFLSDOPHQWH SHOD UHGXomR GD HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD SULQFLSDOPHQWH TXDGURV GH
IXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDDSyVDHQWUHJDGHHPSUHHQGLPHQWRVHQWUHH

Despesas Tributárias
$V GHVSHVDV WULEXWiULDV HQJOREDP EDVLFDPHQWH GHVSHVDV FRP ,378 DOpP GH RXWURV WULEXWRV jV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD(QWUHRVDFXPXODGRVVHPHVWUDLVGHHDUHGXomRGHSDUD
5PLOK}HVGHYHVHjGLPLQXLomRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRGRPHQRUJDVWRFRP
,378GDVXQLGDGHVHPHVWRTXH

Outras Despesas (Receitas) Operacionais Líquidas
$VRXWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVDXPHQWDUDPSDUD500QRSULPHLUR
VHPHVWUHGHFRQWUDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU(VWHDXPHQWRVHGHYHDUHFXSHUDomRGH
GHVSHVDV UHFRQKHFLGDV HP H[HUFtFLRV DQWHULRUHV VREUHWXGR UHODWLYDV D JDVWRV FRP IRUQHFHGRUHV HP
PDQXWHQomRGHREUDVHQWUHJXHV
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/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

2 OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH  PHVHV
HQFHUUDGRHPMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH
5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH(VWHDXPHQWRSRGHVHU
H[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWHSHODGLPLQXLomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPSDUDQGRRV
SHUtRGRVGHPHVHV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

Receitas Financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 HGH
DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV YLQFXODGDV DR &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR ,QWHUEDQFiULR&', $ UHGXomR GH 
DLQGDTXHSRXFRVLJQLILFDWLYDSRGHVHUH[SOLFDGDSHODUHGXomRGR&',QRSHUtRGR
Despesas Financeiras
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV2
LQFUHPHQWRGHVHGHYHjWRPDGDDORQJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVHPRXWXEURGHDXPHQWDQGR
DVGHVSHVDVFRPMXURVGHVWHVILQDQFLDPHQWRV

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO 

2 OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH  PHVHV
HQFHUUDGRHPMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH
5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH(VWHDXPHQWRSRGHVHU
H[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWHSHODUHGXomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPSDUDQGRRV
SHUtRGRVGHPHVHVFRQIRUPHH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOKmRQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHP
MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5 
PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRQRVPHVHVGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSHODDOWHUDomRQD
WULEXWDomRGHLPSRVWRGHUHQGDGDVYHQGDVGHXQLGDGHVFRQFOXtGDVRFRUULGDDSDUWLUGHGH]HPEURGH
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/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDR
SHUtRGR QRV  PHVHV GH  (VWD PHOKRUD p H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH UHGXomR GDV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPSDUDQGRRVSHUtRGRVGHPHVHVFRQIRUPHH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH

(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ë&,262&,$/
),1'2(0'('(=(0%52'(



3DUDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP



(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 


5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

&XVWRLPyYHLVYHQGLGRV

/XFUREUXWR
Margem Bruta %




Variação
horizontal
2019/2018


100,0%




100,0%

25,9%




-58,9%



-46,8%

58,4%




41,1%

41,1%



53,2%

53,2%

-2,8%



-12,1p.p.

'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV



-25,8%



-44,9%

-27,5%

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



-23,5%



-46,1%

-35,8%

-0,9%

108,2%

'HVSHVDVWULEXWiULDV



-1,5%

(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO



0,0%



0,0%

2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDV

/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDQWHVGDV
UHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV

 

-0,9%



2,1%

Margem Operacional%

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

 

-153,5%




15,2%

15,2%



8,3%

8,3%

130,9%



6,9p.p.



-1,5%



0,8%

-343,8%

5HFHLWDVILQDQFHLUDV



2,4%



7,4%

-59,1%

'HVSHVDVILQDQFHLUDV




-3,9%



-6,6%

/XFURDQWHVGR,5H&6//




,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR

-26,5%


13,8%



9,1%

91,3%



 


-2,2%
-2,4%
0,1%


 


-4,5%

-37,9%

-5,8%

-48,8%
-85,8%

1,3%


/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2
Margem Líquida %


11,6%

11,6%


4,6%

4,6%


218,1%
7,0p.p.

5HFHLWD/tTXLGD
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$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWHHP
UD]mR GR PDLRU YROXPH GH YHQGDV GH HVWRTXH GDGR D UHWRPDGD GR PHUFDGR LPRELOLiULR HP QRVVDV
UHJL}HVGHDWXDomR&DEHGHVWDFDUTXHFRPHUFLDOL]DomRGHXQLGDGHVGHHPSUHHQGLPHQWRVILQDOL]DGRV
RXHPIDVHDYDQoDGDGHFRQVWUXomRLPSOLFDHPPDLRUUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
&XVWRGRV,PyYHLV9HQGLGRV
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURVUHODFLRQDGRVDRILQDQFLDPHQWRjSURGXomR2LQFUHPHQWRGHHQWUHRVH[HUFtFLRVGH
HGHYHVHDRLQFUHPHQWRQDYHQGDGHXQLGDGHVFRQFOXtGDVFRPRUHFRQKHFLPHQWRGHWRGR
RFXVWRLQFRUULGR

/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRWHYHUHGXomRGHHQWUHH(VWDTXHGDVHGHYHjPHQRUPDUJHPREWLGDHP
SDUWH GDV XQLGDGHV FRPHUFLDOL]DGDV UHIHUHQWHV D DOJXQV HPSUHHQGLPHQWRV Mi HQWUHJXHV H TXH D
&RPSDQKLDRSWRXSRUJHUDUOLTXLGH]DWUDYpVGHUHGXomRQRSUHoRGHYHQGD

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

Administrativas e Gerais
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
 PLOK}HV HP  R TXH SRGH VHU H[SOLFDGR D  SULQFLSDOPHQWH SHOD UHGXomR QD HVWUXWXUD
DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH TXDGURV GH  IXQFLRQiULRV DSyV D HQWUHJD GH REUDV
UHOHYDQWHV HQWUH  H  &DEH DLQGD GHVWDFDU D UHGXomR GDV GHVSHVDV FRP PDQXWHQomR GH
SURMHWRVHQWUHJXHVXPDYH]TXHHVWDVGHVSHVDVFRVWXPDPVHFRQFHQWUDUQRVSULPHLURVPHVHVDSyVD
HQWUHJD
Despesas Tributárias
$VGHVSHVDVWULEXWiULDVHQJOREDPEDVLFDPHQWHGHVSHVDVFRP,378DOpPGHRXWURVWULEXWRVUHIHUHQWHV
jVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD(QWUHRVH[HUFtFLRVGHHRDXPHQWRGHSDUD5
PLOKmRVHGHYHDRSDJDPHQWRGHWULEXWRVUHIHUHQWHVDXQLGDGHVFRQFOXtGDVHPHVWRTXH

Outras Receitas (Despesas) e Despesas Operacionais
$VRXWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV HRSHUDFLRQDLVSLRUDUDPSDUD500HPFRQWUD500GR
H[HUFtFLRDQWHULRU&DEHGHVWDFDUTXHHPD&RPSDQKLDWHYHUHVXOWDGRVH[WUDRUGLQiULRVGHDMXVWH
DYDORUMXVWRGHSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWREHPFRPRUHVXOWDGRGHGLVWULEXLomRGHVSURSRUFLRQDOGH
FDSLWDOSRUFRQWDGDSHUIRUPDQFHSRVLWLYDQDJHVWmRGRVHPSUHHQGLPHQWRVUHDOL]DGRVFRPSDUFHLURV
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/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRHPTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORU
GH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGH
VHUH[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWHSHORPDLRUYROXPHGHUHVXOWDGREUXWRHSHODGLPLQXLomRGDVGHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

Receitas Financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 HGH
DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV YLQFXODGDV DR &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR ,QWHUEDQFiULR&', $ UHGXomR GH 
HQWUHHSRGHVHUH[SOLFDGDSHORPHQRUYROXPHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRSHOD
UHGXomRGR&',QRSHUtRGR
Despesas Financeiras
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV2
GHFUpVFLPRVHGHYHjUHGXomRGR&',LQGH[DGRUGHQRVVRVHPSUpVWLPRV

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO 

2OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGH
VHUH[SOLFDGR D SULQFLSDOPHQWHSHODPHOKRUDQROXFURRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWD
UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SHOR PHQRU YROXPH GH UHVXOWDGR ILQDQFHLUR H SHOD DSOLFDomR GR UHJLPH
HVSHFLDOGHWULEXWDomRSDUDYHQGDVGHXQLGDGHVFRQFOXtGDV
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/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDPHOKRUDpH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHOR
PDLRUYROXPHGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOFRQIRUPHH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH

(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ë&,262&,$/
),1'2(0'('(=(0%52'(

3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 






$9



100,0%

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD


-46,8%

&XVWRLPyYHLVYHQGLGRV

-58,7%
-56,3% 





AH
2018/2017

100,0% 





AV


53,2%

-65,6%
43,7% 

/XFUREUXWR





-49,7%

Margem Bruta %

53,2%

43,7%

9,5p.p.

-44,9%
'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV



'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV




'HVSHVDVWULEXWiULDV
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO



2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDV





-16,4% 

-46,1%



-16,8%

13,2%

-0,9%



-0,6%

13,0%

0,0%



0,0%

-35,6%

2,1% 


1,0%

8,3%

27,4% 

/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDQWHVGDV
UHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV





Margem Operacional%

8,3%

27,4%



0,8%

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



5HFHLWDVILQDQFHLUDV



'HVSHVDVILQDQFHLUDV





-2,6% 

7,4%

2,4%

-112,0%

-6,6%



-5,0%

26,8%



-4,5%

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH


 



-5,8%
1,3%



-84,9%
-2,2%

 



,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR

-45,4%
24,7% 





-87,4%
-19,0p.p.



9,1%

/XFURDQWHVGR,5H&6//

-17,3%

-2,3%
0,1%


4,6% 

-17,1%
4,2%
702,7%

22,5% 

/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2





-91,6%

Margem Líquida %

4,6%

22,5%

-17,9p.p.
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5HFHLWD/tTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHHP
UD]mR GD &RPSDQKLD WHU RSWDGR SRU UHGX]LU ODQoDPHQWRV DR ORQJR GR SHUtRGR UHGX]LQGR UHFHLWDV GH
HYROXomR GH REUDV DSyV DV HQWUHJDV HQWUH  H  ,PSRUWDQWH GHVWDFDU TXH D &RPSDQKLD
DFRPSDQKDRPHUFDGRHVyODQoDSURMHWRVTXDQGRHQWHQGHTXHKiFDSDFLGDGHGHDEVRUomRSDUDVHXV
SURGXWRV 1R UHIHULGR SHUtRGR HP TXH D &RPSDQKLD HQWHQGHX TXH R PHUFDGR LPRELOLiULR HP VXDV
UHJL}HV GH DWXDomR DLQGD HVWDYD HP UHFXSHUDomR D RSomR IRL GLUHFLRQDU VHXV HVIRUoRV FRPHUFLDLV
VRPHQWHSDUDDFRPHUFLDOL]DomRGHXQLGDGHVHPHVWRTXH
&XVWRGRV,PyYHLV9HQGLGRV
2FXVWRGRVLPyYHLVYHQGLGRVHVHUYLoRVSUHVWDGRVpFRPSRVWRSHORFXVWRGHWHUUHQRGHVHQYROYLPHQWR
GR SURMHWR LQFRUSRUDomR  FXVWR GH FRQVWUXomR FXVWRV H SURYLV}HV SDUD PDQXWHQomR H HQFDUJRV
ILQDQFHLURVUHODFLRQDGRVDRILQDQFLDPHQWRjSURGXomR2GHFUpVFLPRGHHQWUHRVH[HUFtFLRVGH
HGHYHVHDHQWUHJDGHREUDVVHPUHSRVLomRVLJQLILFDWLYDFRPODQoDPHQWRVQRSHUtRGRR
TXHUHGX]LXRYROXPHGHREUDVHPDQGDPHQWRHRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHFXVWRV

/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRWHYHUHGXomRGHHQWUHH(VWDTXHGDVHGHYHDRPHQRUYROXPHGHUHFHLWD
REWLGD(QWUHWDQWRFDEHGHVWDFDUDPDUJHPEUXWDREWLGDQRVQHJyFLRVFRPELQDGRVQHVWDDQiOLVHDSDUWLU
GDYHQGDGHXQLGDGHVHPHVWRTXHGHHPSUHHQGLPHQWRVSUHFLILFDGRVDPHUFDGRHFRPFXVWRFRQWiELO
UHJLVWUDGRSHORYDORUKLVWyULFR

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

Administrativas e Gerais
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGH
VHU H[SOLFDGR SHODV GHVSHVDV FRP PDQXWHQomR GH LPyYHLV HQWUHJXHV VREUHWXGR DTXHOHV HQWUHJXHV
HQWUHHPDLRUFLFORGHHQWUHJDVGDKLVWyULDGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRFDEHGHVWDFDUDV
GHVSHVDVFRPUHVFLV}HVGHIXQFLRQiULRVGHIRUPDDDOLYLDUDIROKDGHSDJDPHQWRSDUDRVH[HUFtFLRV
VHJXLQWHV

Despesas Tributárias
$VGHVSHVDVWULEXWiULDVHQJOREDPEDVLFDPHQWHGHVSHVDVFRP,378DOpPGHRXWURVWULEXWRVUHIHUHQWHV
jV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD (QWUH RV H[HUFtFLRV GH  H  D UHGXomR GH  SDUD 5
PLOKmR VH GHYH D UHGXomR GRV WHUUHQRV SDUD IXWXUDV LQFRUSRUDo}HV TXH HVWDYDP VRE JHVWmR GD
&RPSDQKLD
-85B63Y
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Outras Despesas (Receitas)
$VRXWUDVGHVSHVDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDSLRUDSRGHVHUH[SOLFDGDSRU
SHUGDGH5PLOHPDOLHQDomRGHLQYHVWLPHQWRHP63(SDUDRVyFLRFRQWURODGRU2YDORUGHYHQGD
HVWDEHOHFLGRIRLRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRVRFLDO5PLOK}HVFRPYDORUGHFXVWRFRQWiELOGH5
PLOK}HV $ UHIHULGD 63( IRL FRPHUFLDOL]DGD SRU GHPDQGDU XP HVIRUoR GH LQYHVWLPHQWR VHQGR TXH D
&RPSDQKLD HVWDYD SRXFR FDSLWDOL]DGD QDTXHOH PRPHQWR H RSWRX SRU GLUHFLRQDU VHXV HVIRUoRV SDUD
RXWURVLQYHVWLPHQWRV

/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORU
GH 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLRVRFLDO HQFHUUDGR  GH GH]HPEUR GH  (VWD UHGXomR
SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR PHQRU YROXPH GH UHFHLWD H GH OXFUR EUXWR UHFRQKHFLGR QR
SHUtRGRFRPPHQRUGLOXLomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

Receitas Financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYrPGDFDUWHLUDGHDOLHQDomRILGXFLiULD YLQFXODGDDR,*30 HGH
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVDR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR&',2LQFUHPHQWRGH
HQWUHHVHGHYHDRJUDQGHYROXPHGHUHFHEtYHLVTXHD&RPSDQKLDWLQKDQRLQtFLRGRSHUtRGR
HP FDUWHLUD GH DOLHQDomR ILGXFLiULD JHUDQGR UHFHLWD ILQDQFHLUD (VWHV VDOGRV IRUDP VHQGR OLTXLGDGRV
GXUDQWHRH[HUFtFLRPDVJHUDUDPUHVXOWDGRSDUDD&RPSDQKLD
Despesas Financeiras
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPRVMXURVGRVHPSUpVWLPRVWRPDGRVSDUDILQVGHFDSLWDOGHJLUR
VRPDGR DRV JDVWRV FRP HPLVVmR GH EROHWRV HQFDUJRV GH PDQXWHQomR GH FRQWDV EDQFiULDV GD
&RPSDQKLDHGRVHPSUHHQGLPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVDFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomRGHSDUFHODV2
GHFUpVFLPRGHVHGHYHTXLWDomRGRVHPSUpVWLPRVGXUDQWHRH[HUFtFLR

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

2OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGD
SHORPHQRUUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
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,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRP
RYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWD
UHGXomR VH GHYH SULQFLSDOPHQWH DR PHQRU YROXPH UHFHLWD RSHUDFLRQDO QmR REVWDQWH R LQFUHPHQWR GH
UHFHLWDVILQDQFHLUDV

/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRVHGHYHDRPHQRU
YROXPHGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
%$/$1d263$75,021,$,6
&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&20%,1$'$6(0'(-81+2'(
('('(=(0%52'(

(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 
$7,92
&LUFXODQWH

3DUDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRVHP

$9 




82,4%


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU



12,1%



16,6%



53,5%


,PSRVWRVDUHFXSHUDU



0,2%


2XWURV&UpGLWRV

3DUDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGR
HP



0,0%



9DULDomR
+RUL]RQWDO

$9 6
72,8%




 1,2%

 14,3%

 57,0%

 0,1%

 0,1%

27,8%

1017,1%
30,5%
5,8%
68,2%
-54,0%



3DUWHV5HODFLRQDGDV



0,1%


'HVSHVDVGRH[HUFtFLRVHJXLQWH
1mRFLUFXODQWH
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
3DUWHV5HODFLRQDGDV



0,0%



17,6%

0,0%


 0,0%


 27,2%

N.A.
35,9%
-27,2%



0,3%



2,2%

-85,7%



3,9%



4,6%

-4,2%



0,1%



0,1%

-1,6%



0,3%



0,2%

64,5%



9,8%



10,9%

1,9%

,QYHVWLPHQWR



0,5%



0,7%

-17,8%

3URSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRV



2,6%



8,4%

-65,0%

$GLDQWDPHQWRVGHYROXomRTXRWDFDSLWDO
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'HSyVLWRV-XGLFLDLV
,PRELOL]DGR
727$/'2$7,92





0,0%



0,0%



0,1%




0,1%



 100,0%
12,9%




$9
$96 
6





&LUFXODQWH

-3,1%


100,0%


3$66,92

-50,8%



18,8%





20,8%

2,2%


)RUQHFHGRUHV



2,4%




3,4%

-19,5%

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



3,0%



1,2%

184,4%

2EULJDo}HVILVFDLV



1,2%



1,2%

12,6%

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV



0,0%



0,0%

14,3%

$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV



6,3%



7,5%

-5,9%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



5,9%



7,5%

-10,5%



0,0%



0,0%

-100,0%



8,5%




18,5%



0,2%







3,7%

/XFURVDGLVWULEXLU
1mRFLUFXODQWH



2EULJDo}HVILVFDLV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


-48,0%

0,3%

-24,8%

5,6%

-24,7%

0,2%

-1,8%



0,2%





3DUWHVUHODFLRQDGDV



3,1%



4,1%

-14,4%

$GLDQWDPHQWRIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO



0,4%



7,4%

-93,6%

3URYLV}HVGHFRQWLQJrQFLD



0,7%



0,9%

-5,9%



0,1%



0,0%



&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV

2XWUDV2EULJDo}HV
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2



72,7%




2250,0%


60,7%

35,1%



&DSLWDOVRFLDO



13,5%



10,2%

49,3%

ÈJLRQDHPLVVmRGDDo}HV



21,6%



2,9%

727,2%



0,1%



0,1%

68,3%



3,6%



9,0%

-55,5%

7UDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGHOXFURV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV






38,7%



22,2%



3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV



34,0%



38,5%


727$/'23$66,92('23$75,0Ð1,2
/Ë48,'2



100,0%

96,4%

 100,0%

-0,4%

12,9%
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$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DHTXLYDOHQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDHPYLUWXGHGRDSRUWHGH
FDSLWDOQD&RPSDQKLDEHPFRPRUHVJDWHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RYLVDQGRDREWHQomR
GHOLTXLGH]SDUDREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RSUHYLVWDVHPIOX[RGHFDL[D

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOGH5PLOK}HVHPGH]HPEUR
GH(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHUHFHEtYHLVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDH
YHQGDGHXQLGDGHVTXHSDVVDUDPDVHUFRQVROLGDGDVSHOD&RPSDQKLDHPMXQKR
(VWRTXHV

2VDOGRGH(VWRTXHVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VWD YDULDomR RFRUUHX GHYLGR D HYROXomR GDV REUDV TXH GHWLQKDP
XQLGDGHVHPHVWRTXH
,PSRVWRVD5HFXSHUDU2XWURV&UpGLWRVH'HVSHVDVGRH[HFtFLRVHJXLQWH

(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

$WLYRQmRFLUFXODQWH

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

2VDOGRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVWRWDOL]RX5PLOKmRQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKR
GH  UHSUHVHQWDQGR XPD GLPLQXLomR GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO GH 5  PLOK}HV HP
GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR UHVJDWH H UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV
ILQDQFHLURVSDUDFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RGDHPSUHVDGXUDQWHRSHUtRGRGHDQiOLVH
FRQIRUPHQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURGHPRQVWUDGRVHPIOX[RGHFDL[DSURMHWDGR
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&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGRFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOGH5PLOK}HVHPGH]HPEUR
GH(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRVDOGRFRWHMDGRGRVUHFHELPHQWRVUHDOL]DGRVHGDV
GHVSHVDV H FXVWRV LQFRUULGRV QR SHUtRGR GH DQiOLVH EHP FRPR VXD WUDQVIHUrQFLD GH YDORUHV SDUD
UHFHELPHQWRVDFXUWRSUD]R
$GLDQWDPHQWRV'HYROXomR&DSLWDO6RFLDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR'HYROXomR&DSLWDO6RFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHPMXQKRGHFRPYDULDomRGHSRXFRVLJQLILFDWLYDHQWUHRVSHUtRGRVHPDQiOLVH

,QYHVWLPHQWRV
2VDOGRGH,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV
(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDPLQRUDomRTXDQWLWDWLYDQRYDORUSDWULPRQLDOGHLQYHVWLPHQWRV
HPHPSUHVDVFROLJDGDVHRXFRQWURODGDV

3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR
2 VDOGR GH 3URSULHGDGHV SDUD ,QYHVWLPHQWRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDDOLHQDomRGH
XQLGDGH V  RXWURUD PDQWLGD V  FRPR LQYHVWLPHQWR SDUD UHFHELPHQWR GH SURYiYHLV DOXJXpLV QDV 63H¶V
JHUHQFLDGDVSHOD&RPSDQKLD

2XWURVFUpGLWRV3DUWHVUHODFLRQDGDV'HSyVLWRVMXGLFLDVH,PRELOL]DGR
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GHHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5
PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDHYROXomRGRFURQRJUDPDItVLFRILQDQFHLURGRVFXVWRV
GHFRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVJHUHQFLDGRVSHOD&RPSDQKLD
-85B63Y

738
PÁGINA: 252 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante




(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  HP FRPSDUDomR j  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDj5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRGHVHPEROVRGHSDUFHODVSRU
SDUWHGDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXHILQDQFLDPDSURGXomRGHSURMHWRVGD&RPSDQKLD

2EULJDo}HV)LVFDLV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV ILVFDLV HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD
5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHSURYLVmRGHWULEXWRVIHGHUDLVGHFRUUHQWHVGH
UHFHLWDVRSHUDFLRQDLVHPXQLFLSDLVGHFRUUHQWHVGHUHWHQo}HVGHQRWDVILVFDLVGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
IXQGDPHQWDLVSDUDRHPSUHHQGLPHQWR

$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

2VDOGRGH$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGDD
5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDGLPLQXLomRGDUHFHLWDGHFRUUHQWHVGDYHQGD
GHLPyYHLV

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDGHYROXomRGHHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRGH
QXPHUiULRQmRFRQILJXUDGRVFRPR$)$&FRPVXDVFROLJDGDVFRQWURODGDVHVyFLRV

2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDV3URYLV}HVGH&RQWLQJrQFLDV/XFURVD'LVWULEXLU

(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLD
j5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDSUR[LPLGDGHGDHQWUHJDGHREUDVFRP
H[SHFWDWLYDGHTXLWDomRGHVDOGRGHYHGRUUHIHUHQWHDHPSUpVWLPRVYROWDGRVjSURGXomR

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
 PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD OLTXLGDomR GH REULJDo}HV FRP FUHGRUHV
WHUUHQLVWDVSDUDRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVIRFDOL]DGRVQDV63(V

$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD GHYROXomR GH YDORUHV
DSRUWDGRV DRV VyFLRV H WDPEpP SHOD HIHWLYD LQWHJUDOL]DomR GH FDSLWDO QDV HPSUHVDV QR SHUtRGR GH
DQiOLVH

3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLD
2VDOGRGH3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLDWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGR
PXGDQoD SRXFR VLJQLILFDWLYD VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WDPEpP
FRUUHVSRQGLDD5(TXHVHUHIHUHPjSURYLVmRGHYDORUHVGHWUDPLWDo}HVSURFHVVXDLVGHIHLWRV
PRYLGRVFRQWUDDFRPSDQKLD

2EULJDo}HV)LVFDLV&UHGRUHVGHLQYHVWLPHQWRVH2XWUDV2EULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DWULP{QLR/tTXLGR

(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXSDVVDQGRGH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKR(VWHDXPHQWRGHFRUUH
VREUHWXGRSRUFRQWDGRDSRUWHGHFDSLWDOUHDOL]DGRQD&RPSDQKLDHPMXQKRGHFRQVLGHUDQGRDLQGD
DUHGXomRQDUHVHUYDGHOXFURVDSDUWLUGDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDVyFLRVGRVHPSUHHQGLPHQWRV
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&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&20%,1$'$6(0'('(=(0%52
'(('('(=(0%52'(

(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 

3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

$7,92

$9



&LUFXODQWH



72,7% 


&RQWDVDUHFHEHU
,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU

-10,2%




1,2%



0,7%

73,3%



14,3%



10,8%

24,9%

57,0% 

64,1%

-16,3%



,PSRVWRVDUHFXSHUDU

2019/2018

76,2%



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

$+

AV





0,1%



0,1%

20,3%

2XWURV&UpGLWRV



0,0%



0,6%

-96,0%

'HVSHVDVGRH[HUFtFLRVHJXLQWH



0,0%



0,0%

N.A.



27,3%




23,8%

1mRFLUFXODQWH





$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
3DUWHV5HODFLRQDGDV
$GLDQWDPHQWRVGHYROXomRTXRWDFDSLWDO
,QYHVWLPHQWRV
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR
'HSyVLWRV-XGLFLDLV
,PRELOL]DGR
727$/'2$7,92



2,2%



2,4%

-13,5%



4,6%



4,2%

4,5%



0,2%



0,1%

30,5%



0,2%



0,2%

-24,4%



10,9%



7,9%

29,7%



0,7%



0,6%

1,0%



8,4%



8,2%

-3,6%



0,0%



0,0%

-33,0%



0,1%



0,1%

4,0%



100,0%  100,0%

-5,9%




3$66,92

&LUFXODQWH

7,9%



20,8%

















24,4%

-19,9%



)RUQHFHGRUHV



3,4%



6,2%

-48,9%

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



1,2%



3,8%

-70,9%

2EULJDo}HVILVFDLV



1,2%



1,1%

1,9%

0,0%

23,1%

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV



0,0%



$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV



7,5%



8,2%

-13,8%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



7,5%



2,1%

232,7%

-85B63Y

741
PÁGINA: 255 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante



/XFURVDGLVWULEXLU



0,0%



2,9%

-99,6%

2XWUDVREULJDo}HV



0,0%



0,0%

-100,0%



18,5%




20,2%

1mRFLUFXODQWH





(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

-13,6%



5,6%



0,8%

565,0%

&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV



0,2%



0,2%

-4,1%

2EULJDo}HV)LVFDLV



0,3%



0,3%

4,7%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



4,1%



12,5%

-68,7%

$GLDQWDPHQWRIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO



7,4%



4,8%

44,2%



0,9%



1,6%

-48,6%



0,0%



0,0%

-55,6%


60,7% 

55,5%

3URYLV}HVGHFRQWLQJrQFLD
2XWUDVREULJDo}HV
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2







&DSLWDOVRFLDO
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
7UDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV



10,2%



9,5%

0,8%



2,9%



2,2%

23,1%



0,1%



0,1%

0,0%



9,1%



10,1%

-15,6%



22,3%



21,9%




727$/'23$66,92('23$75,0Ð1,2
/Ë48,'2



38,5%



-4,5%



3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV

3,0%

33,6%

7,9%









100,0%  100,0%

-5,9%


$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DHTXLYDOHQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOKmR(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRUHVJDWHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]R
YLVDQGRREWHQomRGHOLTXLGH]SDUDREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RSUHYLVWDVHPIOX[RGHFDL[D
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&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXGHYLGRDYHQGDGHXQLGDGHVHPHVWRTXHEHPFRPRGDHYROXomRGDV
REUDV HP DQGDPHQWR SHUPLWLQGR R UHFRQKHFLPHQWR GRV UHFHEtYHLV GH XQLGDGHV FRPHUFLDOL]DGDV HP
EDODQoR
(VWRTXHV

2 VDOGR GH (VWRTXHV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD
UHGXomRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDYHQGDGHXQLGDGHVHPHVWRTXH

,PSRVWRVD5HFXSHUDU2XWURV&UpGLWRVH'HVSHVDVGR([HUFtFLR6HJXLQWH
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

$WLYRQmRFLUFXODQWH

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

2VDOGRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD
5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR UHVJDWH H UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV
ILQDQFHLURVSDUDFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHFXUWRSUD]RGDHPSUHVDGXUDQWHRSHUtRGRGHDQiOLVH
FRQIRUPHQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURGHPRQVWUDGDVHPIOX[RGHFDL[DSURMHWDGR

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD YDULDomR RUJkQLFD GR VDOGR FRWHMDGR GRV
UHFHELPHQWRVUHDOL]DGRVHGDVGHVSHVDVHFXVWRVLQFRUULGRVQRSHUtRGRGHDQiOLVH
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$GLDQWDPHQWRV'HYROXomR&DSLWDO6RFLDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR'HYROXomR&DSLWDO6RFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
YDORUHVTXHDOFDQoDGRVDRVVyFLRVHLQYHVWLGRUHVGLIHUHQWHPHQWHGHPHUDDQWHFLSDomRGHUHVXOWDGRV
PDV VLP FRPR GHYROXomR GH TXRWDV GH &DSLWDO 6RFLDO HP HPSUHHQGLPHQWRV ILQGRV QR SHUtRGR HP
DQiOLVH

,QYHVWLPHQWRV
2VDOGRGH,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH PDMRUDomR TXDQWLWDWLYD QR YDORU SDWULPRQLDO GH
LQYHVWLPHQWRVHPHPSUHVDVFROLJDGDVHRXFRQWURODGDV

3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR
2VDOGRGH3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD DOLHQDomR GH XQLGDGH V 
RXWURUDPDQWLGDVFRPRLQYHVWLPHQWRSDUDUHFHELPHQWRGHDOXJXHLV

2XWURVFUpGLWRV3DUWHVUHODFLRQDGDV'HSyVLWRVMXGLFLDVH,PRELOL]DGR
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGHHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX
5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHHYROXomRGRFURQRJUDPDItVLFRILQDQFHLURGRV
FXVWRVGHFRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHQRYDomRFRQWUDWXDOH
DOWHUDomRGHSHUILOGHGtYLGDDWUDYpVGHUHILQDQFLDPHQWRVRFRUULGRVEXVFDQGRDORQJDPHQWRGRSUD]RGH
SDJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVDQWHULRUPHQWHFRQWUDtGRV

2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HVYDULDomRSRXFRVLJQLILFDWLYDSDUDRSHUtRGR
$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

2 VDOGR GH $GLDQWDPHQWR GH &OLHQWHV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHFRQWUDRILQDOGRH[HUFtFLRGH(VVDUHGXomRRFRUUHXHP
GHFRUUrQFLDGDHYROXomRGDVREUDVGD&RPSDQKLDFRPRUHFRQKHFLPHQWRHPUHFHLWDGHSDUWHGRTXH
IRUDUHFHELGRDQWHFLSDGDPHQWHLQFOXLQGRSHUPXWDItVLFD

3DUWHV5HODFLRQDGDV
2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XP DXPHQWR GH  FRQWUD R HQFHUUDPHQWR GH  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH
FHOHEUDomRGHHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVGHQXPHUiULRQmRFRQILJXUDGRVFRPR$)$&FRPVXDV
FROLJDGDVFRQWURODGDVVyFLRV

/XFURVDGLVWULEXLU
$ UHGXomR GH  QRV OXFURV D GLVWULEXLU HQWUH  GH GH]HPEUR GH  H GH  GHFRUUH GR
SDJDPHQWRHPGRVOXFURVDSXUDGRVHPHPSUHHQGLPHQWRVDRVVHXVVyFLRV

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDVH2XWUDVREULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD j 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH FHOHEUDomR GH
DGLWLYRV H QRYDo}HV FRQWUDWXDLV SDUD PHOKRU HTXDFLRQDPHQWR GH VXD HVWUXWXUD GH FDSLWDO DWUDYpV GR
DORQJDPHQWRGHGtYLGDEDQFiULDGDFRQWURODGRUDHGHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHGLPLQXLomRGRVDOGRFRQWiELOGDFRQWD
GHDGLDQWDPHQWRGHGHYROXomRGHFDSLWDOVRFLDOHGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLPyYHLV

$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWR
RFRUUHXSRUFRQWDGHYDORUHVDSRUWDGRVSHORVVyFLRVQRVHPSUHHQGLPHQWRV

3URYLV}HVGH&RQWLQJrQFLDV
2 VDOGR GH 3URYLV}HV SDUD &RQWLQJrQFLDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  HP FRPSDUDomR D  GH GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR
GHFRUUHGDUHVROXomRGHFDXVDRXWURUDFRQWLQJHQFLDGDVDWUDYpVGHDFRUGRVRXJDQKRVGHFDXVDSDUD
&RPSDQKLD

&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV2EULJDo}HVILVFDLVH2XWUDV2EULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD


3DWULP{QLR/tTXLGR

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXSDVVDQGRGH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
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&DSLWDO6RFLDO
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXSDVVDQGRGH5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH SDUD5  PLOK}HV HP GH GH]HPEUR  GLYLGLGRV HP
TXRWDVVRFLDLVQRYDORUGH5UHDOFDGD
$GLDQWDPHQWRSDUD)XWXUR&DSLWDO
(P  GHGH]HPEURGH   RVDOGR GH 5HVHUYDGH &DSLWDO HUD GH5 PLK}HV GHFRUUHQWHV GH
YDORUHV DSRUWDGRV SHORV VyFLRV SDUD IXWXUR DXPHQWR GH FDSLWDO +RXYH XP DXPHQWR GH   HP
UHODomRDRVDOGRGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

5HVHUYDGH/XFURV
(PGHGH]HPEURGHRVDOGRHUDGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH
HP UHODomR DR VDOGR GH  TXH FRUUHVSRQGLD GH 5  PLOK}HV (VWD UHGXomR p HP YLUWXGH GH
UHVXOWDGRVQHJDWLYRVGHLQYHVWLPHQWRVEHPFRPRGLVWULEXLomRGHOXFURVDRVVyFLRV

7UDQVDomRGH&DSLWDO
(VWHLWHPWLYHSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&20%,1$'$6(0'('(=(0%52
'(('('(=(0%52'(

(P5PLOKDUHVH[FHWRSHUFHQWXDLV 
$7,92
&LUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURV&UpGLWRV

3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP
$9




76,2%



VH
AV

2018/2017

73,8%

-7,7%




0,7%



0,5%

9,9%



10,8%



23,5%

-59,0%



64,1%



48,9%

17,1%



0,1%



0,1%

-16,1%



0,6%



0,5%

8,6%



0,0%



0,3%

3DUWHV5HODFLRQDGDV

-100,0%


1mRFLUFXODQWH



23,8%



26,2%

-18,9%


$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHU



2,4%



2,6%

-16,5%



4,2%



8,5%

-56,5%

2XWURVFUpGLWRV



0,1%



0,1%

35,7%

3DUWHV5HODFLRQDGDV



0,2%



0,2%

-5,5%



7,9%



7,0%

0,9%

$GLDQWDPHQWRVGHYROXomRTXRWDFDSLWDO
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,QYHVWLPHQWRV





3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR

0,6%





8,2%



7,2%

2,5%



0,0%



0,0%

22,2%



0,1%



0,1%

'HSyVLWRV-XGLFLDLV
,PRELOL]DGR

0,5%

9,4%

-4,2%


727$/'2$7,92



100,0%



100,0%

-10,6%



3$66,92


 AV 2018

&LUFXODQWH



24,4%



AV 2017



23,5%

2018/2017
-7,6%


)RUQHFHGRUHV



6,2%



2,7%

102,3%

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



3,8%



1,1%

207,2%

2EULJDo}HVILVFDLV



1,1%



1,5%

-35,9%



0,0%



0,0%

-58,9%



8,2%



7,8%

-5,5%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



2,1%



3,8%

-50,3%

/XFURVDGLVWULEXLU



2,9%



6,6%

-60,5%

2XWUDVREULJDo}HV



0,0%



0,0%

2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV

N.A.


1mRFLUFXODQWH



20,2%



29,2%

-38,1%


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRV
2EULJDo}HV)LVFDLV



0,8%



7,0%

-89,9%



0,2%



0,2%

-2,0%



0,3%



0,4%

-40,5%

3DUWHVUHODFLRQDGDV



12,5%



11,0%

0,7%

$GLDQWDPHQWRIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO



4,8%



9,2%

-53,5%



1,6%



1,3%

15,6%



0,0%



0,0%

92,9%



55,5%



47,3%

3URYLV}HVGHFRQWLQJrQFLD
2XWUDVREULJDo}HV


3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

4,8%


&DSLWDOVRFLDO



$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
7UDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

9,5%



3,8%

125,3%



2,2%



0,0%

N.A.



0,1%



0,1%

-38,8%



10,1%



11,9%

-24,3%



21,9%



15,8%

24,1%


3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHV



33,6%



31,5%



100,0%



100,0%

-4,9%


727$/'23$66,92('23$75,0Ð1,2
/Ë48,'2

-10,6%
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$7,92

$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2 VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HVSRXFRVLJQLILFDWLYDHPWHUPRVDEVROXWRV

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRHQFHUUDPHQWRGRVSUD]RV
FRQWUDWXDLVGHSDJDPHQWRHSHORUHFHELPHQWRGDVLPSRUWkQFLDVGHYLGDVHVSHFLDOPHQWHSHODYHQGDGH
XQLGDGHVMiFRQFOXtGDVQRSHUtRGRGHDQiOLVH

(VWRTXHV

2 VDOGR GH (VWRTXHV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDHYROXomRGHREUDVFRPXQLGDGHVHPHVWRTXH
DRILQDOGH

2XWURVFUpGLWRV
2VDOGRGH2XWURVFUpGLWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOKmR RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH,QFRUSRUDomRGHYDORUHVWDLV
FRPR YDJDV GH %R[HV H tQGLFHV FRQVWUXWLYRV VREUDQWHVQmR XVDGRV TXH SRGHUmR VHU DOLHQDGRV SHOD
HPSUHVD

,PSRVWRVDUHFXSHUDUH'HSyVLWRV-XGLFLDLV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD
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$WLYRQmRFLUFXODQWH

$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

2VDOGRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD
5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GRV UHVJDWHV UHDOL]DGRV SDUD H[HFXomR GH
LQYHVWLPHQWRVHOLTXLGDomRGHGLVSrQGLRVHFXVWRVGHFXUWRSUD]R

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH UHDOL]DomR HP FDL[D GRV
YDORUHVGHUHFHELYHLVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVDXWRQRPDVILUPDGRVHP
SHULRGRVDQWHULRUHVHFXMRVSUD]RVGHSDJDPHQWRVHFRQFHQWUDUDPQRSHUtRGRHPDQiOLVH

$GLDQWDPHQWRV'HYROXomR&DSLWDO6RFLDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR'HYROXomR&DSLWDO6RFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
PRYLPHQWR ILQDQFHLUR GH YDORUHV DOFDQoDGRV DRV VyFLRV H LQYHVWLGRUHV GLIHUHQWHPHQWH GH PHUD
DQWHFLSDomRGHUHVXOWDGRVPDVVLPFRPRGHYROXomRGHTXRWDVGH&DSLWDO6RFLDOHPHPSUHHQGLPHQWRV
ILQGRVQRSHUtRGRHPDQiOLVH

,QYHVWLPHQWRV
2VDOGRGH,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLO RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHYDORUL]DomRSDWULPRQLDOSRU
HTXLYDOrQFLDFRQWiELOGHFRUUHQWHGRVUHVXOWDGRVGDVFROLJDGDVHFRQWURODGDV

3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWR
2VDOGRGH3URSULHGDGHVSDUD,QYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLORXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH YDORUL]DomR GH
DWLYRVPDQWLGRVSDUDUHQGDHVSHFLDOPHQWHRVORFDOL]DGRVQR(GLItFLR,JXDWHPLHQR(PSUHHQGLPHQWR
&*
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2XWURVFUpGLWRV3DUWHVUHODFLRQDGDV'HSyVLWRVMXGLFLDVH,PRELOL]DGR
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH  HP FRPSDUDomR j  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR R VDOGR GH IRUQHFHGRUHV
WRWDOL]RX5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHFRQWUDWDomRGHPDWHULDLVHPmRGH
REUDQHFHVViULRVSDUDH[HFXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD j 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR DXPHQWR GD
QHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURHPFXUWRSUD]RSDUDDSRUWHHLQYHVWLPHQWRQDSUySULDFRPSDQKLDEHP
FRPRQRV(PSUHHQGLPHQWRVHPTXHDFRPSDQKLDH[HUFHFRQWUROHRXSDUWLFLSDomR

2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHOLTXLGDomRGHREULJDo}HVILVFDLVFRUUHQWHVHGH
WULEXWRVGLIHULGRVGHDQRVDQWHULRUHV

$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

2 VDOGR GH $GLDQWDPHQWR GH &OLHQWHV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
SHORVUHFHELPHQWRVDQWHFLSDGRVGDYHQGDGHLPyYHLVLQFOXLQGRSHUPXWDItVLFD





-85B63Y

751
PÁGINA: 265 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante



3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLD
D5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHUHFHELPHQWRHOLTXLGDomRGHHPSUpVWLPRV
HDGLDQWDPHQWRVGHQXPHUiULRQmRFRQILJXUDGRVFRPR$)$&SDUDVyFLRVFROLJDGDVHFRQWURODGDV

/XFURVD'LVWULEXLU

2VDOGRGH/XFURVD'LVWULEXLUHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH GLPLQXLomR GD
SURYLVmRDQXDOGHUHVXOWDGRVDGLVWULEXLUDRVVyFLRVHLQYHVWLGRUHV

2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDVH2XWUDV2EULJDo}HV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLD
j5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHFHOHEUDomRGHDGLWLYRVFRQWUDWXDLVSDUD
QRYDomR GH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H SDJDPHQWRV GH PRQWD UHOHYDQWH SHODV FRQWURODGDV H
FROLJDGDV

&UHGRUHV,QYHVWLPHQWRV

2VDOGRGH&UHGRUHV,QYHVWLPHQWRVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOKmRUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGHHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDj5PLOKmR
(VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH DPRUWL]DomR SDUFLDO GR LQYHVWLPHQWR UHDOL]DGR SHOD &DUULO
$VVHVVRULD/WGD
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2EULJDo}HV)LVFDLV

2VDOGRGH2EULJDo}HVILVFDLVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOKmRUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHOLTXLGDomRGHREULJDo}HVILVFDLVFRUUHQWHVHGH
WULEXWRVGLIHULGRVGHDQRVDQWHULRUHV

3DUWHV5HODFLRQDGDV

2VDOGRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVFRPSRXFD
YDULDomRTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
PLOK}HV

$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDO
2VDOGRGH$GLDQWDPHQWR)XWXUR$XPHQWRGH&DSLWDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH 
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHFRQVROLGDomRFRQWiELO
GRVVDOGRVGHDGLDQWDPHQWRVUHFHELGRVSHODFRQWURODGRUD&)/QDVFRQWURODGDVFROLJDGDVHVSHFLDOPHQWH
QD-D\3DUWLFLSDo}HV/WGD

3URYLVmRGH&RQWLQJrQFLD
2 VDOGR GH 3URYLVmR GH &RQWLQJrQFLD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXGHVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDUHYLVmRGH
FRQWLQJrQFLDHPUD]mRGDWUDPLWDomRSURFHVVXDOGRVIHLWRVPRYLGRVFRQWUDFRPSDQKLDHVSHFLDOPHQWH
RVGHQDWXUH]DFtYHO

2XWUDV2EULJDo}HV&UHGRUHVLQYHVWLPHQWRVH2EULJDo}HV)LVFDLV
(VWHVLWHQVWLYHUDPSRXFDUHOHYkQFLDQREDODQoRGD&RPSDQKLD

3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  SDVVDQGR GH 5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR(VVH
DXPHQWRRFRUUHXVREUHWXGRSRUFRQWDGHDGLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOHLQWHJUDOL]DomR
GR FDSLWDO VRFLDO HP DOJXPDV GDV VRFLHGDGHV GR FRPELQDGR VHQGR SDUFLDOPHQWH PLQRUDGR SHOD
GLVWULEXLomRGHOXFURVGDUHVHUYD
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)/8;2'(&$,;$

$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD RV YDORUHV UHODWLYRV DR IOX[R GH FDL[D FRQGHQVDGR H FRQVROLGDGR GD
&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV


1RVSHUtRGRVGHVHLV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRV
PHVHVILQGRHPGH
HPGHGH]HPEURGH
MXQKRGH

HPPLOKDUHVGHUHDLV 
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV DSOLFDGRVQDV 
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV DSOLFDGRQDV 
DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV DSOLFDGRVQDV 
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D


















































Atividades operacionais
2FDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX500QRVSULPHLURVVHLVPHVHVGH
XPDUHGXomRGHFRQWUDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU,VVRVHGHYHDDRFDSLWDOGHJLURFRP
IOX[RSLRUHPUHODomRDRSULPHLURVHPHVWUHGHSRUFRQWDGRLQFUHPHQWRQRFRQWDVDUHFHEHU
(QWUH  H  R FDL[D RSHUDFLRQDO JHUDGR FDLX  SDUD 5 00 SRU FRQWD GD SLRUD D
SRVLomRGHFRQWDVDUHFHEHUVHQGRTXHHPD&RPSDQKLDUHFHEHXJUDQGHYROXPHGHFDL[DGRV
HPSUHHQGLPHQWRV HQWUHJXHV TXH IRUDP GLUHFLRQDGRV SDUD GLVWULEXLomR GH UHVXOWDGRV FRQIRUPH VHUi
GHWDOKDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
(QWUHHRLQFUHPHQWRGHQRFDL[DJHUDGRSDUD500VHGHYHDRUHFHELPHQWR
GHYDORUHVGDVXQLGDGHVFRQFOXtGDVHQWUHH
&RQIRUPH H[SOLFDGR DQWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD UHGX]LX VXDV RSHUDo}HV D SDUWLU GH  GH IRUPD
TXHSDXODWLQDPHQWHIRLUHFHEHQGRFDL[DSURYHQLHQWHGDVYHQGDVGHXQLGDGHVVHPDSOLFDUQDRSHUDomR
FRPDPHVPDPDJQLWXGH(VWHFRPSRUWDPHQWRH[SOLFDRJUDQGHFDL[DRSHUDFLRQDOJHUDGRHPQD
FRPSDUDomRFRPRVGHPDLVH[HUFtFLRVEHPFRPRVXDUHGXomRDWpRSULPHLURVHPHVWUHGH
Atividades de investimento
$&RPSDQKLDWHYHXPIOX[RSRVLWLYRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHP500QRSULPHLURVHPHVWUH
GH  UHYHUWHQGR R IOX[R QHJDWLYR GR SULPHLUR VHPHVWUH DQWHULRU ,VVR VH GHYH DR UHVJDWH GH
DSOLFDo}HVFRPYLVWDDRSDJDPHQWRGHIRUQHFHGRUHVHGLVWULEXLomRGHOXFURVRXGHYROXomRGHFDSLWDODRV
VyFLRVGRVHPSUHHQGLPHQWRV
(QWUHRVH[HUFtFLRVGHHKRXYHUHGXomRGHSDUD5PLOQRFDL[DSURYHQLHQWHGDV
DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRSRUFRQWDGRLQYHVWLPHQWRHPSURSULHGDGHVSDUDILQVGHORFDomR
(QWUH RV H[HUFtFLRV GH  H  R FDL[D SURYHQLHQWH GRV LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD WLYHUDP
UHGXomRGHSDUD500(VVDUHGXomRVHGHYHDRPHQRUYROXPHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
UHVJDWDGDVWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDIH]PDLRUXVRGHFDL[DSURYHQLHQWHGHVXDVRSHUDo}HV
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$&RPSDQKLDSRVVXLSRXFDGHPDQGDSRULQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVLPRELOL]DGRV
Atividades de financiamento
1RFRPSDUDWLYRHQWUHRVSULPHLURVVHPHVWUHVGHHD&RPSDQKLDUHYHUWHXRFRQVXPRGH
FDL[DGHVXDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWHQGRJHUDGR500QRSULPHLURVHPHVWUHGH(P
MXQKRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDXPHQWRGHFDSLWDO
1R FRPSDUDWLYR HQWUH  H  D &RPSDQKLD DSOLFRX  PHQRV FDL[D QDV DWLYLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWRWRWDOL]DQGR500HP,VWRVHGHYHjWRPDGDDORQJDPHQWRGHHPSUpVWLPRV
SDUDILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVPDVWDPEpPDRPHQRUYROXPHGHOXFURGLVWULEXtGRDRVVyFLRV
QRSHUtRGRGDGRTXHRPDLRUYROXPHGHGLYLGHQGRVIRLGLVWULEXtGRHQWUHHDSyVDHQWUHJD
GRVHPSUHHQGLPHQWRV
(PD&RPSDQKLDDSOLFRX500QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRPDLVHPUHODomRD
 ,VWR VH GHYH DR SDJDPHQWR GH HPSUpVWLPRV OXFURV H GHYROXomR GH FDSLWDO D VyFLRV QRV
HPSUHHQGLPHQWRVVHPDWRPDGDGHQRYDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRQRSHUtRGR

Impactos da COVID-19

(PUD]mRGDSDQGHPLDPXQGLDOGHFODUDGDSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH ³206´ UHODFLRQDGDDR
QRYR&RURQDYtUXV ³&29,'´ TXHYHPDIHWDQGRR%UDVLOHGLYHUVRVSDtVHVQRPXQGRWUD]HQGRULVFRV
j VD~GH S~EOLFD H LPSDFWRV QD HFRQRPLD PXQGLDO D LQIRUPDPRV TXH HVWDPRV DGRWDQGR DV PHGLGDV
SUHYHQWLYDVHGHPLWLJDomRGRVULVFRVHPOLQKDFRPDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHODVDXWRULGDGHVGH
VD~GH QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV YLVDQGR PLQLPL]DU HYHQWXDLV LPSDFWRV QR TXH VH UHIHUH j VD~GH H
VHJXUDQoDGRVFRODERUDGRUHVIDPLOLDUHVSDUFHLURVHFRPXQLGDGHVHjFRQWLQXLGDGHGDVRSHUDo}HVH
GRVQHJyFLRV

'HVWDFDPRV D VHJXLU DV SULQFLSDLV DQiOLVHV H Do}HV GD &RPSDQKLD VREUH R LPSDFWR GR
&29,'
1HFHVVLGDGHGHSURYLVmRSDUDSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO ³impairment´ 
1mR LGHQWLILFDPRV DWp R PRPHQWR D H[LVWrQFLD GH impairment HP QRVVRV WHUUHQRV SDUD IXWXUD
LQFRUSRUDomR XPD YH] TXH WRGRV RV DWLYRV FRQVWDQWHV QR DFHUYR GR landbank SRVVXHP DOWR JUDX
DWUDWLYLGDGHGLVWLQomRFRPHUFLDOHYDORUDJUHJDGRSURSLFLDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHDPDQXWHQomRGDV
SUHYLV}HVGHPDUJHPHUHQWDELOLGDGHQRVUHVSHFWLYRVHVWXGRVGHYLDELOLGDGH
$QiOLVHGHHYHQWXDLVSHUGDVGHFUpGLWRHSURYLVmRSDUDGLVWUDWR
(PUHODomRjVXQLGDGHVYHQGLGDVHPIDVHGHREUDQmRDSUHVHQWDPRVXPYROXPHUHSUHVHQWDWLYRGH
GLVWUDWRVFRPFOLHQWHVRXGHWHULRUDomRGDTXDOLGDGHGHVXDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLV
$$GPLQLVWUDomRDQDOLVRXRSRWHQFLDOULVFRUHODFLRQDGRjLQDGLPSOrQFLDGHVHXVFOLHQWHVGLDQWHGHVWH
FHQiULRGHVDILDGRUHVHPSUHFHGHQWHVHFRQVWDWRXDDXVrQFLDGHLQDGLPSOrQFLDDSDUWLUGRPrVGHPDUoR
GHWHQGRKDYLGRVRPHQWHXPDEDL[tVVLPDLQFLGrQFLDGHFOLHQWHVQDEXVFDGHGLODomRGHSUD]RGH
SDJDPHQWRGHSDUFHODVFRPYHQFLPHQWRVQRVSULPHLURVPHVHVGDGHFUHWDomRGDSDQGHPLDWHQGRHP
YLVWDjSHUGDWHPSRUiULDGHOLTXLGH]HORJRYROWRXjQRUPDOLGDGHQmRSHUVLVWLQGRPDLVHVVDVLWXDomR
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$GRomRGDVPHGLGDVSURYLVyULDVHSRUWDULDVHPLWLGDV
$YDOLDPRVDVPHGLGDVSURYLVyULDVHDVSRUWDULDVHPLWLGDVHGHFLGLPRVDGRWDUDUHGXomRHRXVXVSHQVmR
GHFDUJDKRUiULDSDUDRVSURILVVLRQDLVGDiUHDDGPLQLVWUDWLYDSDUDDVREUDVDFDUJDKRUiULDIRLUHGX]LGD
HRXSDUDOLVDGDHPDWHQGLPHQWRDVQRUPDVHVWDEHOHFLGDVSHODVUHVSHFWLYDVDXWRULGDGHVPXQLFLSDLV
([WHQVmRGDVFDXVDVHHIHLWRVGR&RYLG
$LQGD p LQFHUWR SUHYHU D H[WHQVmR GRV GDQRV FDXVDGRV H D VHUHP HYHQWXDOPHQWH LQFRUULGRV HP
GHFRUUrQFLD GDV SDUDOL]Do}HV GHWHUPLQDGDV SHORV JRYHUQRV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV QRV FDQWHLURV GH
REUDVQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH56HQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV(P3RUWR$OHJUHDVREUDVIRUDP
SDUDOLVDGDVLQLFLDOPHQWHQRSHUtRGRGHGHPDUoRGHDGHDEULO$SDUWLUGHHQWmRDV
REUDVIRUDPOLEHUDGDVPDVFRPUHVWULo}HVGHKRUiULRHOLPLWDo}HVGHRSHUiULRV$SDUWLUGHGHMXQKR
GH  DV REUDV HP 3RUWR $OHJUH GD HPSUHVD %HOD 9LVWD ,QFRUSRUDomR ,PRELOLiULD /WGD IRUDP
QRYDPHQWHSDUDOLVDGDVSRUGHFUHWRSHUVLVWLQGRDLQGHILQLomRGHOLEHUDomRDWpRSUHVHQWHPRPHQWR1D
FLGDGHGH)ORULDQySROLVDVREUDVIRUDPSDUDOLVDGDVWmRVRPHQWHQRSHUtRGRGHDGHPDUoRGH

3ODQRGHQHJyFLR
&RP UHODomR DR SODQR HVWUDWpJLFR GH QHJyFLR GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD QmR HIHWXDPRV QHQKXPD
DOWHUDomRQRRUoDPHQWRSDUDRVH[HUFtFLRVGHHPDQWHQGRtQWHJUDVDVGDWDVMiSUHYLVWDVGH
ODQoDPHQWRVGRVHPSUHHQGLPHQWRVXPDYH]TXHFRPEDVHQRVLPSDFWRVKDYLGRVDWpDDSURYDomRGDV
SUHVHQWHV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV SHUFHEHX TXH RV PHVPRV QmR VmR
UHSUHVHQWDWLYRVQRFXUWRHPpGLRSUD]RVDWpSRUTXHFRQVLGHUDVHTXHRYDORUGRVDWLYRVLPRELOLiULRV
PDQWpPVHtQWHJURVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRIDWRUWHPSRUDO
$OpPGLVVRWHPRVFRPRSUiWLFDHIHWXDUH[HUFtFLRVGHIOX[RGHFDL[DSHULyGLFRVTXHHQJOREDPYiULRV
FHQiULRVYLVDQGRjPDQXWHQomRGRFDL[DHPSDWDPDUHVVDXGiYHLV&RPEDVHQHVVDVSURMHo}HVQmRVH
FRQVWDWRXSUHVV}HVQRFDL[DSDUDRVSUy[LPRVPHVHV
$FRPSDQKDUHPRVRVHIHLWRVGDSDQGHPLDQRVSUy[LPRVPHVHVHUHJLVWUDUHPRVRVDMXVWHVQHFHVViULRV
QDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV RX GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVTXDQGRIRUHPFRQVWDWDGRVHGHVXEVWDQFLDOLPSRUWkQFLD
(VWDPRVPRQLWRUDQGRWRGDVDVHYROXo}HVHWRPDQGRPHGLGDVPLWLJDWyULDVSDUDJDUDQWLUDVHJXUDQoDGH
WRGRV RV VHXV stakeholders $V LQLFLDWLYDV WrP FRPR REMHWLYR JDUDQWLU D VD~GH GH WRGRV RV QRVVRV
FRODERUDGRUHV WHUFHLURVRXQmR HPREUDVHHVFULWyULRVHFRQVHTXHQWHPHQWHGDLQWHJUDOLGDGHGDVXD
HVWUXWXUDRSHUDFLRQDO2QRVVRSODQRGHDomRYLVDFRQWULEXLUSDUDDGLPLQXLomRGDFXUYDGHFUHVFLPHQWR
GR&29,'QR%UDVLOFRPRREMHWLYRGHHYLWDURFRODSVRQRVLVWHPDGHVD~GHHSRGHUGDUDWHQGLPHQWR
HILFD]QRVFDVRVPDLVJUDYHV$QRVVDVHQVLELOLGDGHQDVPHGLGDVLPSOHPHQWDGDVDMXGRXVREUHWXGRD
SUHVHUYDomRGRIOX[RGHFDL[DEHPFRPRGRVFRQWUDWRVFRPVHXVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV
(QWUHRXWUDVLQLFLDWLYDVDGRWDGDVSRGHPRVGHVWDFDU
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1DVREUDV
x

'LVWULEXLomRGHPiVFDUDVHGLVSRQLELOL]DomRGHiOFRROJHO

x

$IHULomRGHWHPSHUDWXUD

x

5HGXomRHPGDFDSDFLGDGHGHFUHPDOKHLUDVHHOHYDGRUHV

x

5HGXomRHPQRVUHIHLWyULRV

x

2ULHQWDomRDWUDYpVGRVWpFQLFRVGHVHJXUDQoDGRVSURFHGLPHQWRVGHSUHYHQomR

1RHVFULWyULRFRUSRUDWLYR
x

$PSODDGRomRGRhome officeVHQGRPDQGDWyULDSDUDJUXSRVGHULVFRVHUHVSHLWDQGRDFDUJD
KRUiULDGLiULDDOpPGHSURWRFRORVPDWHULDLVHWHFQRORJLDVSDUDRSHUIHLWRIXQFLRQDPHQWRGHOH


3DUDPDLVLQIRUPDo}HVGDVPHGLGDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'
YLGHLWHP
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Nossa administração é exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria. Ainda, de
modo a auxiliar nossos administradores e acionistas, contamos com um Comitê de Auditoria
Estatutário. Além do Comitê de Auditoria Estatutário, outros comitês poderão ser instituídos pelo
Conselho de Administração, quando necessário.
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes
que se reportam ao conselho de administração, indicando:
Nosso Conselho de Administração é composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, por 7
(sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois)
anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias
Gerais Ordinárias, sendo permitidas a reeleição. Dos membros do Conselho de Administração,
no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, conforme a 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.
Compete ao Conselho de Administração:
(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(ii) aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano
plurianual da Companhia;
(iii) aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a (a)
divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (b) gerenciamento de riscos; (c)
transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (d) remuneração
de administradores; e (e) indicação de administradores;
(iv) eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do
limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral;
(v) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de
quaisquer outros atos;
(vi) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
(vii) apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
(viii) submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em períodos
menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço
anual ou semestral;
JUR_SP - 37852309v1 - 13043002.460389
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(ix) apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;
(x) apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação da
Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras sociedades, bem como autorizar a
constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias;
(xi) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;
(xii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso
do artigo 132 da Lei das S.A.;
(xiii) manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral;
(xiv) aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas
ou coligadas da Companhia, que não seja da alçada da Diretoria, no caso da administração da
Companhia, nos termos do Estatuto Social;
(xv) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6 do
Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão
das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu
exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações
em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
(xvi) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no § 2º do artigo 6 do Estatuto
Social, (a) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em ações;
(b) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de
compra de ações aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços
da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na
outorga e no exercício das opções de compra; e (c) aprovar aumento do capital social mediante
a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;
(xvii) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos
legais pertinentes;
(xviii) estabelecer a alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que
afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endividamento,
sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro
negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor superior à alçada da
Diretoria;
(xix) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, e, sempre que respeitados os limites do
capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures, de qualquer das
classes, ser de qualquer espécie ou garantia;
(xx) deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta
pública de distribuição;
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(xxi) deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de
debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (a) a
época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (b) a época e as condições para
pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (c) o
modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures;
(xxii) autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem
como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros;
(xxiii) estabelecer a alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente de valor superior à alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver contemplada
no orçamento anual da Companhia;
(xxiv) estabelecer a alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação de
avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de ônus reais
e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior à alçada da
Diretoria;
(xxv) conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados
documentos possam ser assinados por apenas um membro da administração, do que se lavrará
ata no livro próprio;
(xxvi) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações;
(xxvii) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de
ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze)
dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: (a) sobre a
conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de seus
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações;
(b) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (c) a
respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
(xxviii) aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos os
Comitês;
(xxix) designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e dos demais Comitês que
vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração;
(xxx) estruturar um processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês e da
Diretoria; e
(xxxi) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês,
bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
necessário.
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Além disto, compete exclusivamente ao Presidente do Conselho de Administração:
(i) convocar a Assembleia Geral, nos termos do o Artigo 9, § 1, do Estatuto Social;
(ii) presidir a Assembleia Geral, nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social; e
(iii) convocar, organizar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, nos termos do
Artigo 17, § 1, do Estatuto Social.
As atribuições de nosso Comitê de Auditoria Estatutário estão indicadas no item (ii) abaixo.

(i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser
consultados
O Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário, possuem regimentos internos
próprios, os quais foram devidamente aprovados em reunião do Conselho de Administração
realizada em 7 de agosto de 2020 e que podem ser consultados no website da CVM
(www.cvm.gov.br), em nosso website (https://www.cfl.com.br/ri) bem como fisicamente em nossa
sede.
Além do Comitê de Auditoria Estatutário, outros Comitês poderão ser instituídos pelo Conselho
de Administração, sendo certo que, quando instituídos, o Conselho de Administração aprovará
seus respectivos regimentos internos, os quais estipularão as competências, as composições,
as regras de convocação, instalação, votação e periodicidades das reuniões, prazos dos
mandatos, eventuais requisitos de qualificação de seus membros e atividades do coordenador de
cada Comitê, entre outras matérias.

(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
Possuímos um Comitê de Auditoria Estatutário, que atende plenamente aos requisitos do
Regulamento do Novo Mercado e aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM.
Nosso Comitê de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, dotado de autonomia operacional, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros
nomeados pelo Conselho de Administração, sendo que (i) pelo menos 1 (um) membro deverá
ser um Conselheiro Independente (conforme termo definido no Regulamento do Novo Mercado);
e (ii) pelo menos 1 (um) membro deverá ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária, em conformidade com as normas aplicáveis expedidas pela CVM.
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Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário:
(i) opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia;
(ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
(iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;
(iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
(v) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas; e
(vi) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da
confidencialidade da informação.
Adicionalmente, o Comitê de Auditoria será coordenado por um Coordenador designado no ato
da nomeação dos membros do Comitê de Auditoria. O Conselho de Administração aprovará o
Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o qual estipulará regras de convocação, instalação,
votação e periodicidade das reuniões, prazo de mandatos, requisitos de qualificação de seus
membros e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria, entre outras matérias.

(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra auditoria
com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da
política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial
de computadores onde o documento pode ser consultado
Embora nós não possuamos uma política formalizada de contratação de serviços de extra
auditoria com o auditor independente, nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício social
corrente, não contratamos serviços extra auditoria com nossos auditores independentes.
Nos termos de nosso Estatuto Social, é responsabilidade do Conselho de Administração escolher
e destituir nossos auditores independentes.
Além disto, compete ao Comitê de Auditoria Estatutário opinar sobre a contratação e destituição
dos auditores independentes.
Adicionalmente, o Conselho de Administração, com apoio do Comitê de Auditoria Estatutário,
deve assegurar-se de que os auditores independentes cumpram as regras profissionais de
independência, incluindo a autonomia financeira do respectivo contrato de auditoria
Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, os auditores devem se reportar ao
Conselho de Administração, informando quaisquer discussões havidas com os colaboradores da
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Companhia e a gestão sobre políticas contábeis críticas, mudança no escopo dos trabalhos,
deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e tratamento contábeis alternativos,
avaliação dos riscos e análise de possibilidade de fraudes. O Conselho de Administração pode
convocar nossos auditores independentes e os de nossas sociedades controladas direta ou
indiretamente para prestar os esclarecimentos que entender necessários. Ademais, o Comitê de
Auditoria, que se reporta ao Conselho de Administração, supervisiona todas suas atividades dos
auditores independentes e pode recomendar ao Conselho de Administração a substituição destes,
caso entenda que a prestação dos serviços não está satisfatória.

(b)
em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em
caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado
A Diretoria possui regimento interno próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 7 de agosto de 2020, que pode ser consultado no website da CVM
(www.cvm.gov.br), em nosso website (https://www.cfl.com.br/ri), bem como fisicamente em
nossa sede.
Nos termos do artigo 19 do nosso Estatuto Social, a Diretoria, cujos membros serão eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de no mínimo 2 (dois)
e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor de Relações com
Investidores e os demais, se eleitos, Diretor Financeiro, Diretor de Produtos e Projetos e Diretor
de Produção e Engenharia. Os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com
Investidores são de preenchimento obrigatório e demais de preenchimento facultativo. Os
Diretores poderão acumular cargos.
Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular
dos negócios da Companhia em seu curso normal, observadas as alçadas da Diretoria fixadas
pelo Conselho de Administração, o regimento interno da Diretoria e a as competências dos
demais órgãos societários.

Compete à Diretoria implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho
de Administração e, como órgão colegiado:
(i) aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como
a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho
de Administração e da Assembleia Geral;
(ii) propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano
de negócios e o plano plurianual;
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(iii) deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais; e
(iv) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral
ou do Conselho de Administração.

Compete ao Diretor-Presidente:
(i) dirigir e coordenar a atuação de todos os Diretores da Companhia e de suas controladas;
(ii) dirigir e controlar todos os negócios e operações da Companhia, de forma a garantir que os
objetivos projetados sejam atingidos;
(iii) aprovar e acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos da Companhia;
(iv) aprovar a estratégia de marketing e plano de comunicação da Companhia;
(v) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
(vi) propor ao Conselho de Administração a estrutura organizacional da Companhia, sugerindo
as áreas de atuação de cada Diretor;
(vii) dirigir e supervisionar a área de recursos humanos da Companhia, incluindo a propositura
de planos atração, retenção, desenvolvimento, carreira, remuneração dos executivos e
colaboradores da Companhia;
(viii) garantir que todas as decisões sejam tomadas no intuito de preservar a imagem, o
resultado e o patrimônio da Companhia;
(ix) representar a Companhia em assembleias gerais de acionistas e/ou de quotistas de
sociedades e/ou indicar um Diretor ou um procurador para representá-lo; e
(x) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelo Conselho de Administração.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atua no
mercado de capitais;
(ii) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão
onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às
demais exigências dessa regulamentação;
(ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados
de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e
(iii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelo Diretor-Presidente.
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Compete ao Diretor Financeiro:
(i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas de finanças da Companhia e suas
controladas, que abrange análise de investimento e gestão de risco, preservando a integridade
financeira;
(ii) planejar a elaboração do orçamento consolidado, do plano de negócios e orçamento
plurianual da Companhia;
(iii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles e projeções financeiras, de
gerenciamento de riscos, consolidando e reportando os resultados da Companhia e de suas
subsidiárias;
(iv) prospectar, analisar e negociar oportunidades de investimentos e desinvestimento para a
Companhia;
(v) analisar e avaliar atividades a serem desenvolvidas e/ou realizadas pela Companhia,
inclusive a partir do estudo da viabilidade econômico-financeira das novas oportunidades de
negócios;
(vi) manter a relação da Companhia com bancos, seguradoras, investidores existentes e
potenciais; e
(vii) analisar e propor financiamentos e refinanciamentos com objetivo de promover para
companhia opções mais vantajosas para atender suas necessidades de investimentos, zelando
pela otimização da estrutura de capital da Companhia.

Compete ao Diretor de Produção e Engenharia:
(i) definir e acompanhar os cronogramas e orçamento das obras próprias;
(ii) responsabilizar-se coordenando o desenvolvimento dos projetos executivos;
(iii) realizar o acompanhamento e controle de obras em parceria com terceiros;
(iv) avaliar alternativas tecnológicas para aprimoramento das obras;
(v) responsabilizar-se pela implantação de sistemas e programas de gestão da qualidade na
Companhia;
(vi) avaliar a qualidade das obras entregues e retroalimentar as áreas envolvidas com
informações que justifiquem melhoria de desempenho e produtividade; e
(vii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Diretor-Presidente.
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Compete ao Diretor de Produtos e Projetos:
(i) promover o desenvolvimento das atividades da Companhia;
(ii) gerir e fiscalizar a comercialização e divulgação dos produtos da Companhia;
(iii) planejar, em conjunto com as demais Diretorias, a expectativa de demanda para os produtos
da Companhia;
(iv) coordenar a atuação de sua área com a das demais Diretorias; e
(v) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Diretor-Presidente.

(c)
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se
possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação
pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
Nosso Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele
conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido
de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM.
Quando instalado, nosso Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5
(cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em
conformidade com as disposições legais.

(d)
se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e
de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em
caso positivo:
Nos termos de nosso Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração estruturar um
processo de avaliação do Conselho de Administração, de seus comitês e da Diretoria. Contudo,
até a data deste Formulário de Referência, nosso Conselho de Administração, que foi criado em
30 de junho de 2020, ainda não estruturou nosso processo de avaliação, sendo certo que utilizará
como diretrizes as disposições constantes no Regulamento do Novo Mercado e do Código
Brasileiro de Governança Corporativa (“CBGC”).
(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita
somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, os processos de avaliação serão realizados, no
mínimo, 1 (uma) vez durante a vigência do mandato da administração.
Considerando que ainda não foi definido como se dará nosso processo de avaliação, conforme
descrito acima, não é possível informar sua abrangência e se será feita somente em relação ao
órgão ou se incluirá também a avaliação individual de seus membros.
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(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

Considerando que ainda não foi definido como se dará nosso processo de avaliação, conforme
descrito acima, não é possível informar qual será a metodologia adotada e os principais critérios
utilizados na avaliação sua abrangência e se será feita somente em relação ao órgão ou se
incluirá também a avaliação individual de seus membros.
(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão
Os resultados das respectivas avaliações são levados ao Conselho de Administração e são
utilizados para identificar pontos forte e os que devem ser melhorados por cada órgão e seus
respectivos membros.
(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Não contratamos serviços de consultoria ou assessoria externos para auxiliar no procedimento
de avaliação interna. Contudo, considerando que ainda não foi definido como se dará nosso
processo de avaliação, conforme descrito acima, não é possível dizer se não serão contratados
serviços de consultoria ou assessoria externos para a realização das avaliações.
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Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
(a)

Prazos de convocação

Não adotamos prática diferenciada quanto aos prazos de convocação em relação ao previsto na
legislação societária. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e
quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com,
no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito)
dias da realização da Assembleia Geral. Independentemente de qualquer formalidade prevista
em nosso estatuto social e na Lei das S.A., é considerada regularmente instalada qualquer
Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas
(b)

Competências

Como consta da Lei das Sociedade por Ações, a Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações
financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; (iii) eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;
e (iv) aprovar a correção da expressão monetária do capital social.
Além dos poderes atribuídos pela legislação vigente, é de competência exclusiva da Assembleia
Geral as seguintes matérias:
(i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
(ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
(iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando instalado;
(iv) fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
(v) aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;
(vi) alterar o Estatuto Social;
(vii) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de
qualquer sociedade na Companhia;
(viii) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão
nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em
vigor;
(ix) deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações em caso
de saída voluntária do Novo Mercado;
(x) suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e no Estatuto
Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser
objeto de suspensão;
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(xi) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação; e
(xii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.
(c)
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Endereço físico: Sede da Companhia localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, Conj. 1008, Bairro Chácara das Pedras, Porto
Alegre, RS, CEP 91330-001; e
Endereço eletrônico: https://www.cfl.com.br/ri
(d)

Identificação e administração de conflitos de interesses

Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas Assembleias
Gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
A esse respeito, a Lei das S.A. prevê que o acionista não poderá votar nas deliberações da
assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do
capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o nosso.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o
nosso é anulável e o acionista responderá pelos danos causados. Os conflitos de interesse são
identificados nos termos da Lei das S.A. e administrados pelo Conselho de Administração.
Na administração de conflitos de interesses, é registrada a abstenção dos acionistas que tenham
qualquer interesse relacionado às matérias a serem deliberadas pela assembleia.

Em 7 de agosto de 2020 foi aprovada pelo nosso Conselho de Administração nossa Política de
Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses.
O objetivo da Política é o de fornecer orientações à conduta dos membros do nosso Conselho
de Administração, da nossa Diretoria (estatutária e não-estatutária), de forma a zelar para que
todas as transações com partes relacionadas e outras situações que envolvam potenciais
conflitos de interesses sejam realizadas (i) de acordo com os nossos interesses, (ii) em condições
estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, e (iii) de forma
transparente aos acionistas e ao mercado em geral.
Nos termos da nossa política, as operações entre nós e nosso acionista controlador de aquisição,
alienação, permuta e/ou transferência de imóveis, com a finalidade de incorporação de
empreendimento imobiliário, realizadas por (i) permuta com as futuras unidades do
empreendimento imobiliário; (ii) permuta com as receitas da venda de unidades; (iii) pagamento
à vista; (iv) pagamento a prazo; (vi) promessa de compra e venda; (vi) dação em pagamento de
unidade autônoma a ser construída; ou (v) modelos mistos que combinam as alternativas
anteriores, estarão sujeitas a deliberação e aprovação em assembleia geral de acionistas.
Observado que na referida assembleia geral, o acionista controlador em questão poderá
participar da assembleia geral, mas deverá abster-se de votar sobre a respectiva matéria.
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(e)

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., nossos acionistas pessoas físicas podem
ser representados por procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano e, cumulativamente,
ser acionista, administrador da Companhia, advogado, representante da instituição financeira ou
administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos.
Nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., e em conformidade com o Ofício Circular
CVM/SEP 02/2020, os acionistas que são pessoas jurídicas podem ser representados por seus
representantes legais ou procuradores devidamente nomeados como tal, de acordo com nosso
Estatuto Social ou com as regras previstas no Código Civil. Assim, no caso de pessoas jurídicas,
seus procuradores não precisam ser acionistas, advogados ou administradores da Companhia.
(f)
Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de
firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nossos acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador
constituído há menos de um ano e que, também, seja nosso acionista, advogado, representante
da instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente os
condôminos. Juntamente com o instrumento de procuração deverão ser apresentados os atos
constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade
da representação destes pelos signatários das procurações.
Admitimos procurações enviadas por meio eletrônico desde que na data da Assembleia sejam
apresentados os documentos originais. Não há prazo prévio para depósito do instrumento de
mandato, mas orientamos nossos acionistas a enviarem com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.
Além disto, não adotamos procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico e não
possuímos nenhuma outra regra, política ou prática para a aceitação de procurações de
acionistas, além do disposto na legislação aplicável.
(g)
Formalidades necessárias para a aceitação do boletim de voto a distância,
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
Para exercício dos direitos de voto a distância com envio direto para a Companhia, os acionistas
devem enviar os seguintes documentos para a Companhia, no endereço: cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, Conj. 1008, Bairro Chácara das
Pedras, Porto Alegre, RS, CEP 91330-001:
a.
via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricando e
assinando; e
b.
cópia autenticada dos seguintes documentos:
(i) para as pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista;
(ii) para pessoas jurídicas: (ii.1) último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii.2) documento de
identidade com foto do representante legal; e
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(iii) para fundos de investimento: (iii.1) último regulamento consolidado do fundo; (iii.2) estatuto
ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iii.3)
documento de identificação com foto do representante legal.
Em relação aos documentos indicados nos itens a e b, acima, solicitamos, conforme o caso,
reconhecimento de firma, notarização, consularização (ressalvados os procedimentos
alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais). Os
boletins de voto a distância, acompanhados da respectiva documentação, serão considerados
apenas se recebidos por nós em plena ordem até 7 (sete) dias antes da data da assembleia. Nos
termos do art. 21-U da Instrução CVM 481/09, comunicaremos aos acionistas se os documentos
recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os procedimentos e prazos
para eventual retificação ou reenvio, caso necessário.
(h)
Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de
voto a distância ou de participação a distância
Não disponibilizamos sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância, porem utilizaremos as prerrogativas da Instrução CVM 561 e da
Instrução da CVM nº 622, de 17 de abril de 2020, que alterou a Instrução CVM 481, para viabilizar
o processo de voto a distância.

(i)
Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância
Os acionistas que pretendam incluir propostas de deliberação ou de candidatos para o Conselho
de Administração ou para o Conselho Fiscal sob a forma de voto a distância devem enviar suas
propostas pelo correio para a cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Dr.
Nilo Peçanha, 2825, Conj. 1008, Bairro Chácara das Pedras, Porto Alegre, RS, CEP 91330-001;
aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, juntamente com os documentos
relativos a proposta, ou por correio eletrônico para ri@cfl.com.br, tal como previsto na
regulamentação aplicável.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no
boletim de voto a distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores
no período entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral
ordinária e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização. Enquanto a solicitação
de inclusão de proposta de chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância deve ser recebido pelo Departamento de Relação
com Investidores no período entre (i) o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a
assembleia geral e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de sua realização, na hipótese de
assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a
convocação de assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e do
conselho fiscal em até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de realização da assembleia geral
extraordinária convocada para este fim.
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(j)
Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
Não mantemos fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(k)
Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do
direito de voto a distância.
Não aplicável.
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(a)

frequência das reuniões

O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 (seis) vezes ao ano,
conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a
se realizar após a eleição, e extraordinariamente, sempre que necessário.
As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio
eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente,
se ausente o primeiro, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito)
dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e
documentos a serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão,
mediante solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que
itens sejam incluídos na ordem do dia.
No caso de ausência ou impedimento temporário, de membro do Conselho de Administração, tal
membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do
Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio
voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido.
(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição
ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não aplicável, uma vez que não possuímos acordo de acionistas.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Possuímos uma Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conflitos
de Interesses, conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de
agosto de 2020.
Nos termos de referida política, o membro do Conselho de Administração que estiver envolvido
em processo de aprovação ou que estiver em uma situação pessoal de conflito de interesses,
deverá informar essa situação ao nosso Departamento Jurídico e, se relevante, ao Conselho de
Administração e ao Comitê de Auditoria Estatuário, responsável pela análise e/ou aprovação e
deverá explicar seu envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e
explicações sobre os termos e condições da transação e sua situação.
Além disto, nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os membros do nosso Conselho de
Administração e de nossas controladas que estejam em situação de interesse pessoal conflitante
deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração de seu impedimento e
fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração, a natureza e a extensão do
seu impedimento.
(d)
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do
conselho de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
Adotamos uma política de indicação de administradores (“Política de Indicação de
Administradores”), a qual foi formalmente aprovada em 7 de agosto de 2020 e que pode ser
consultada em no website da CVM (www.cvm.gov.br) em nosso website
(https://www.cfl.com.br/ri) e fisicamente em nossa sede.
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(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado; e
Nossa Política de Indicação de Administradores, foi aprovada pelo Conselho de Administração,
em reunião realizada em 7 de agosto de 2020. Referida política pode ser consultada no site:
https://www.cfl.com.br/ri, bem como fisicamente em nossa na sede.
(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à
seleção de seus membros
Diretrizes e Critérios para Indicação
Como diretriz geral, o processo de indicação de candidatos deve visar que o Conselho de
Administração seja composto de membros de perfil diversificado, número adequado de
conselheiros independentes e tamanho que permita a criação de comitês, o debate efetivo de
ideias e a tomada de decisões técnicas, isentas e fundamentadas.
O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração deve composto por, no mínimo 5
(cinco) e no máximo 7 (sete) membros efetivos, eleitos e destituíveis pela assembleia geral de
acionistas, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período
compreendido entre 2 (duas) assembleias gerais ordinárias, sendo permitida a reeleição.
Dentre os membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento)
deles, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do
Regulamento do Novo Mercado.
Adicionalmente, seguindo a nossa diretriz geral, o processo de indicação deve buscar que o
Conselho de Administração seja composto (i) tendo em vista a disponibilidade de tempo de seus
membros para o exercício de suas funções e a diversidade de conhecimentos, experiências,
comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero (conforme prática recomendada
2.2.1(ii) do CBGC); e (ii) em sua maioria por membros externos, tendo, no mínimo, um terço de
membros independentes (conforme prática recomendada 2.2.1(ii) do CBGC).
Os membros indicados ao Conselho de Administração da Companhia, incluindo os conselheiros
independentes, deverão atender os seguintes critérios, além dos requisitos legais e
regulamentares, e daqueles expressos no Estatuto Social da Companhia e demais pactos
societários porventura existentes que tenham a Companhia como objeto:
• alinhamento e comprometimento com os valores e a cultura da Companhia e seu
Código de Conduta;
• não ter sido objeto de decisão irrecorrível que o suspendeu ou o inabilitou, por parte
da CVM, que o tenha tornado inelegível aos cargos de administrador de companhia
aberta;
• não ter sido impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública, a propriedade ou o sistema financeiro nacional, ou a pena
criminal que vede acesso a cargos públicos;
• formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do Conselho de
Administração, conforme descritas no Estatuto Social;
• experiência profissional em temas diversificados;
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• estar isento de conflito de interesse com a Companhia (salvo dispensa da assembleia
geral); e
• disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e
responsabilidade assumida, que vai além da presença nas reuniões do Conselho de
Administração e da leitura prévia da documentação.
Procedimento para Indicação
A composição do Conselho de Administração deverá ser avaliada ao final de cada mandato para
buscar o atendimento aos critérios constantes da Política de Indicação de Administradores,
quando da aprovação dos candidatos propostos pela Administração.
A proposta de reeleição dos conselheiros deverá considerar os resultados do processo de
avaliação periódica do Conselho de Administração, bem como as conclusões quanto à
adequação ou necessidade de ajustes em sua composição.
A caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes
deve ser deliberada na assembleia geral de acionistas que os eleger, nos termos do Artigo 17
do Regulamento do Novo Mercado.
Cada indicado a conselheiro independente deverá apresentar declaração ao Conselho de
Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência
estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva justificativa, se
verificada alguma das situações previstas no § 2º do Artigo 16 do Regulamento do Novo
Mercado.
O Conselho de Administração da Companhia deverá aprovar manifestação, inserida na proposta
da administração referente à assembleia geral para eleição de administradores, quanto ao
enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência.
O procedimento acima não se aplica às indicações de candidatos a membros do conselho de
administração:
x

que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de candidatos no
boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre
votação a distância; e

x

para eleição mediante votação em separado (aplicável às companhias com
acionista controlador).

Adicionalmente, o Conselho de Administração deve avaliar e divulgar anualmente quem são os
conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam
comprometer sua independência (conforme prática recomendada 2.2.1(ii) do CBGC). São
consideradas situações que podem comprometer a independência do membro do Conselho de
Administração, sem prejuízo de outras:
x
x

x

ter atuado como administrador ou empregado da Companhia, de acionista com
participação relevante ou de grupo;
de controle, de auditoria independente que audite ou tenha auditado a
Companhia, ou, ainda, de entidade sem fins lucrativos que receba recursos
financeiros significativos da companhia ou de suas partes relacionadas;
ter atuado, seja diretamente ou como sócio, acionista, conselheiro ou diretor, em
um parceiro comercial relevante da Companhia;
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x
x

possuir laços familiares próximos ou relações pessoais significativas com
acionistas, conselheiros ou diretores da Companhia; ou
ter cumprido um número excessivo de mandatos consecutivos como conselheiro
na Companhia.
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Engenheiro

330.903.478-06

07/05/1976

Arquiteta

27/01/1944

Engenheiro

Luciana Detoni

929.072.960-00

Péricles Pretto Corrêa

004.180.720-00

Não Aplicável

12/02/1963

Engenheiro

Cesar Luis Storck

387.184.990-15

Não Aplicável

08/11/1983

Pedro Henrique Rocha Nocetti

Não Aplicável

Pertence apenas à Diretoria

Administrador

093.839.640-49

Consultor

295.621.710-00

Carlos Biedermann

18/08/1953

Administrador de Empresas

108.187.230-68

Não Aplicável

22/08/1950

Osvaldo Burgos Schirmer

Não Aplicável

29/09/1945

Jose Roberto Róhnelt Fagundes

Não Aplicável

Não Aplicável

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25 - Vice Presidente Cons. de
Administração Independente

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretora de Produtos e Projetos

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Engenharia e Produção

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

24/01/1952

Cargo eletivo ocupado

Paulo Roberto Gradin

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

30/06/2020

30/07/2020

30/06/2020

30/07/2020

30/06/2020

30/07/2020

30/06/2020

22/06/2020

22/06/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

22/06/2020

22/06/2020

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

10

0.00%

0

PÁGINA: 294 de 394

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Empresário

747.883.700-00

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração
30/07/2020

30/06/2020

30/07/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

3 anos para Diretoria e 2
anos para o Conselho de
Administração

Sim

0.00%

0

0.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Possui 43 anos de experiência no mercado, formação em Ciência Contábeis e Administração de Empresas pela PUCRS. Atuou na Edel – Empresa de Engenharia SA como Chefe de Departamento Financeiro,
Gerente Financeiro e Diretor Financeiro entre o período de 1973 a 1998. Também possui passagem como Diretor Financeiro pelas empresas Sidesa Incorp. e Participações SA entre 1999 a 2002 e Mundial Incorp. e
Construções Ltda, entre 2002 a 2006. Em 2007 ingressou na CFL como Diretor Financeiro e, atualmente, atua como CFO da Companhia.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Paulo Roberto Gradin - 093.839.640-49

Experiência profissional / Critérios de Independência

Diretor Presidente

15/04/1976

Luciano Bocorny Correa

Não Aplicável

Descrição de outro cargo / função

Contador

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Cargo eletivo ocupado

220.349.270-87

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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Luciana Detoni - 929.072.960-00

PÁGINA: 295 de 394

Formou-se em Engenharia Civil pela PUCRS em 1988, possui pós-graduação em Perícias e Avaliações e mais de 30 anos de atuação na área de engenharia e na produção dentro de canteiros de obras. Possui
passagem pelas Construtoras Pegoraro e Maiojama Empreendimentos Imobiliários em Porto Alegre. Ingressou na CFL em 2013 como e desde atua como Diretor de Engenharia e Produção, abrangendo o
planejamento, orçamento, viabilidade técnica dos terrenos, setor de compras e pós-obras.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Cesar Luis Storck - 387.184.990-15

Possui 10 anos de experiência profissional na área de relação com investidores. Graduado em Engenharia Civil pela USP (Escola Politécnica de São Paulo) e pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio
Vargas. Atuou pelo período de 3 anos, de 2017 até 2020, como Gerente de Relações com Investidores na empresa Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., companhia registrada na CVM, que atua no
segmento de seguros. Adicionalmente, atuou por 5 anos de 2012 até 2016, como Coordenador de Relações com Investidores na EZTEC Empreendimentos e Participações S.A., companhia registrada na CVM que
atua no segmento de incorporação, realizando o atendimento a investidores e profissionais do mercado (buy/sell-side), gerenciamento da base acionária, relacionamento com CVM e BM&F Bovespa. Foi eleito
Diretor de Relações com Investidores da Companhia em 07 de agosto de 2020.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Pedro Henrique Rocha Nocetti - 330.903.478-06
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Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também obteve o título Masters’ Degree pela Southern Illinois University. Participou de inúmeros cursos de extensão dentre
eles um na Harvard Business School, focado em Instrumentos de Gestão para Senior Managers e sócios de empresas. Integra o conselho de administração da Companhia, como membro independe desde 30 de
junho de 2020. Desde abril de 2016 é membro independente do Conselho de Administração da YDUQS Participações S.A, companhia aberta do segmento de educação. Adicionalmente, é membro independente do
Conselho de Administração das Lojas Renner S.A., companhia aberta do segmento de varejista de moda, desde abril 2012, se tornando Presidente do Conselho desde abril de 2013. É também membro do Conselho
de Administração, onde também participa dos Comitês de Assessoramento aos Conselhos das seguintes empresas: SLC Agrícola S/A., produtora de commodities agrícolas, desde junho de 2013; CMPC produtora
de Celulose e Papel sediada no Chile, mas com relevante operação no Brasil via Celulose Riograndense. É Presidente do Conselho da American Chamber of Commerce do Estado do Rio Grande do Sul e VicePresidente da American Chamber de São Paulo. Como executivo trabalhou no Grupo Gerdau, empresa do setor siderúrgico, de 1986 a janeiro de 2013. Nessa empresa foi diretor financeiro, depois Vice-Presidente e
membro do Comitê Executivo. Ao longo de sua carreira, palestrou em eventos internacionais e nacionais sobre mercado de capitais e mais recentemente sobre Governança Corporativa. Ministrou aulas de
graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é autor de artigos veiculados em revistas e jornais. As sociedades acima indicadas não integram o grupo econômico da Companhia,
tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Osvaldo Burgos Schirmer - 108.187.230-68

Diretor administrativo na Applied Strategies Shareholder Value, desenvolvido pela S.I.G.A. - Sistema de Gerenciamento Integrado Aplicado desde 1994. Tem 41 anos de experiência em consultoria e gestão de
negócios, tendo liderado projetos de estratégia e finanças corporativas, melhor gerenciamento e produtividade em diversas empresas no Brasil. Presidente da Cremer S.A., entre 1997 e 2004. Foi membro do
conselho da Cremer Holdings, Nova Jersey de 2004 a 2007. Cursou programa de Ligação MIT e AMP - Wharton School.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Jose Roberto Róhnelt Fagundes - 295.621.710-00

Pericles Pretto Corrêa, formado em Engenharia Civil pela PUCRS em 1969, iniciou suas atividades como sócio fundador da Melco Construção e Incorporadora, atuando durante 28 anos frente a companhia. Em
1993 fundou a CFL Construção estando a frente das atividades da empresa na qualidade de presidente até 2007, com larga experiência e tradição no setor imobiliário ao longo de 55 anos de expertise no setor,
tendo vivenciado diversos momentos da economia brasileira e seus impactos sobre atividade de incorporação imobiliária.Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à
condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial;
e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Péricles Pretto Corrêa - 004.180.720-00

Possui 23 anos de experiência no mercado de Construção Cívil, formação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRGS e MBA em Gestão Empresarial pela ESPM-POA. Atuou em escritórios renomados de arquitetura,
como Projecto LTDA – Arquiteto Mauro Guedes de Oliveira e Heloisa Bocorny Projetos e Construções Ltda. Entrou na Companhia em 2008 e atualmente, atua como Diretora de Produtos e Projetos na CFL, onde é
responsável pelo gerenciamento e coordenação das diferentes equipes de projeto, desenvolvimento do produto e material de venda em conjunto com equipe de incorporação e marketing. Gerenciamento dos
procedimentos de aprovação e licenciamento das obras e acompanhamento dos processos de execução de obra, personalização e entregas.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Luciano Bocorny Correa - 747.883.700-00

PÁGINA: 296 de 394

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Graduado em Administração de Empresas pela UFRGS e Administração Pública pela mesma instituição. Possui pós-graduação em Mercado de Capitais pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi membro do
conselho de administração da Companhia em 30 de junho de 2020, é membro do Conselho de Administração da Madero Indústria e Comércio S.A. Desde abril de 2019 é membro do Comitê de Auditoria da Suzano
S.A. e atua também nas seguintes companhias: membro do Comitê de Auditoria do Grupo Algar, coordenador do Comitê de Auditoria do Grupo Cornélio Brennand, membro do Comitê de Auditoria do Grupo Solar,
membro do Conselho da Amcham do RS; ADVB - Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, e Agenda 2020, desde 2014; Presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio FBPA, desde 2016;
Membro do Conselho Consultivo de Lojas Lebes, desde 2018; Membro do Comitê de Auditoria de Moinho Paulista S.A.; desde 2018; Membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria de Copel. Foi sócio
líder na PricewaterhouseCoopers (PwC) entre 2002 e 2015, Presidente do Comitê de Auditoria por 5 anos e Vice-Presidente entre 2013/2014 do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), membro do
Conselho de Administração por 6 anos e conselheiro por 2 anos do Young Presidents Organization (YPO/WPO), o primeiro membro independente do Conselho de Administração da empresa Calçados Azaleia,
membro da Mesa Administrativa por cerca de 15 anos na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade, no período de 2017/2018; membro do Conselho de
Administração da Valmont, durante 17 anos; Presidente do Conselho de Administração do Porto Alegre Health Care.

Carlos Biedermann - 220.349.270-87
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Osvaldo Burgos Schirmer - 108.187.230-68

N/A

Jose Roberto Róhnelt Fagundes - 295.621.710-00

N/A

Péricles Pretto Corrêa - 004.180.720-00

N/A

Luciana Detoni - 929.072.960-00

N/A

Cesar Luis Storck - 387.184.990-15

N/A

Pedro Henrique Rocha Nocetti - 330.903.478-06

N/A

Paulo Roberto Gradin - 093.839.640-49

Tipo de Condenação

N/A

Luciano Bocorny Correa - 747.883.700-00

N/A

Carlos Biedermann - 220.349.270-87

N/A

Descrição da Condenação

PÁGINA: 297 de 394

Luciano Bocorny Corrêa, sócio fundador e Diretor Presidente da Companhia desde 2007. Tem 27 anos de atuação e experiência no segmento de incorporação imobiliária, comandou a expansão da Companhia para
o mercado de Santa Catarina em 2003, formação em Economia pela PUCRS.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Descrição outros comitês

CPF

220.349.270-87

295.621.710-00

613.585.760-68

N/A

Outros Comitês

Comitê de Auditoria

Luciana Todero Perin

Não aplicável

Outros Comitês

Comitê de Auditoria

Jose Roberto Róhnelt Fagundes

Membro Independente do Conselho de Administração

Outros Comitês

Comitê de Auditoria

Carlos Biedermann

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Contadora

Consultor

Contador

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

07/08/2020

26/05/1974

07/08/2020

29/09/1945

07/08/2020

18/08/1953

Data eleição

Data de
nascimento

0

07/08/2020

0

07/08/2020

0

07/08/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

2 anos

100.00%

2 anos

100.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Luciana Todero Perin - 613.585.760-68

PÁGINA: 298 de 394

Diretor administrativo na Applied Strategies Shareholder Value, desenvolvido pela S.I.G.A. - Sistema de Gerenciamento Integrado Aplicado desde 1994. Tem 41 anos de experiência em consultoria e gestão de
negócios, tendo liderado projetos de estratégia e finanças corporativas, melhor gerenciamento e produtividade em diversas empresas no Brasil. Presidente da Cremer S.A., entre 1997 e 2004. Foi membro do
conselho da Cremer Holdings, Nova Jersey de 2004 a 2007. Cursou programa de Ligação MIT e AMP - Wharton School
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Jose Roberto Róhnelt Fagundes - 295.621.710-00

Graduado em Administração de Empresas pela UFRGS e Administração Pública pela mesma instituição. Possui pós-graduação em Mercado de Capitais pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi membro do
conselho de administração da Companhia em 30 de junho de 2020. Desde abril de 2019 é membro do Comitê de Auditoria da Suzano S.A. e atua também nas seguintes companhias: membro do Comitê de
Auditoria do Grupo Algar, coordenador do Comitê de Auditoria do Grupo Cornélio Brennand, membro do Comitê de Auditoria do Grupo Solar, membro do Conselho da Amcham do RS; ADVB - Associação dos
Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, e Agenda 2020, desde 2014; Presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio FBPA, desde 2016; Membro do Conselho Consultivo de Lojas Lebes, desde 2018; Membro
do Comitê de Auditoria de Moinho Paulista S.A.; desde 2018; Membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria de Copel. Foi sócio líder na PricewaterhouseCoopers (PwC) entre 2002 e 2015,
Presidente do Comitê de Auditoria por 5 anos e Vice-Presidente entre 2013/2014 do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), membro do Conselho de Administração por 6 anos e conselheiro por 2
anos do Young Presidents Organization (YPO/WPO), o primeiro membro independente do Conselho de Administração da empresa Calçados Azaleia, membro da Mesa Administrativa por cerca de 15 anos na Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre; membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade, no período de 2017/2018; membro do Conselho de Administração da Valmont, durante 17 anos; Presidente do Conselho de
Administração do Porto Alegre Health Care.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99

Carlos Biedermann - 220.349.270-87

Experiência profissional / Critérios de Independência

784

Versão : 1

N/A

Luciana Todero Perin - 613.585.760-68

N/A

Jose Roberto Róhnelt Fagundes - 295.621.710-00

N/A

Carlos Biedermann - 220.349.270-87

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 299 de 394

Graduada em Ciências Contábeis pela URI- Erechim-RS . Pós-graduada em Contabilidade Gerencial, Auditoria e Perícia, Pós-graduada em Direito Tributário pela UNC – Concórdia-SC. Possui Mestrado Profissional
em Direito das Empresas e dos Negócios pela UNISINOS-POA. Registro no CNAI/CFC – Cadastro Nacional dos Auditores Independentes e registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários desde o ano de
2008. Experiência de mais de 15 anos em consultoria empresarial, auditorias e estruturação e coordenação de departamento de auditoria. Sócia fundadora da Allianssa Auditores Associados S/S, onde desde 2009
até hoje é diretora responsável técnica pelos trabalhos de auditoria; nos últimos 5 anos também ministrou aulas de pós-graduação em controladoria, auditoria e recuperação tributária nos campus da FAE/RS;
atualmente é Membro do Conselho de Administração da Sinuelo Participações Ltda.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Observação

Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração

Luciano Bocorny Correa

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

Péricles Pretto Corrêa

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

747.883.700-00 CFL INC PAR S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

08.117.803/0001-32

PÁGINA: 300 de 394

08.117.803/0001-32 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

004.180.720-00 CFL INC PAR S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois na data deste Formulário de Referência não haviam relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
Nós não prestamos compromisso de indenidade com os nossos administradores que preveja o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de
reparação de danos causados a terceiros ou a nós ou do pagamento de multas e acordos
administrativos.
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12.12 - Outras informações relevantes

Reuniões de Sócios e Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Reuniões de Sócios e Assembleias Gerais da Companhia
realizadas nos últimos três anos, (i) data de realização; (ii) eventuais casos de instalação em segunda
convocação; e (iii) quórum de instalação:
Evento

Data

9ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da
CFL - Participações e Incorporações LTDA.

26/04/2017

10ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da
CFL - Participações e Incorporações LTDA

15/06/2020

11ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da
CFL- Participações e Incorporações LTDA

22/06/2020

Assembleia Geral Extraordinária da CFL INC PAR S.A.

30/06/2020

Quórum de
instalação
100%
100%
100%
100%

Instalação em segunda
convocação
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Até 22 de junho de 2020 a Companhia era uma sociedade limitada.
Governança Corporativa
Em 2000, a B3 introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de
governança corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as
companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação de
informações adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados
à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar
práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além daquelas já
impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a
qualidade das informações fornecidas aos acionistas. O Novo Mercado, ao qual estamos em processo
de adesão, é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança corporativa dentre
os três segmentos.
As regras impostas pelo Novo Mercado visam conceder transparência com relação às atividades e
situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas
minoritários de participação na administração das companhias, entre outros direitos.
Desde a sua criação, o Novo Mercado passou por revisões em 2006, 2011 e 2018.
Destacamos abaixo algumas das principais regras do Novo Mercado relacionadas à estrutura de
governança e direitos dos acionistas, dentre outros:
x

o capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto;
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x
no caso de alienação do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo
mesmo preço (tag along de 100%) atribuído às ações detidas pelo controlador;
x
instalação de área de Auditoria Interna, função de Compliance e Comitê de Auditoria (estatutário
ou não estatutário);
x
em caso de saída da empresa do Novo Mercado, realização de oferta pública de aquisição de
ações (OPA) por valor justo, sendo que, no mínimo, 1/3 dos titulares das ações em circulação devem
aceitar a OPA ou concordar com a saída do segmento;
x
o conselho de administração deve contemplar, no mínimo, 2 ou 20% de conselheiros
independentes, o que for maior, com mandato unificado de, no máximo, dois anos;
x
a empresa se compromete a manter, no mínimo, 25% ou 15% das ações em circulação (free float),
neste último caso, desde que o volume financeiro médio diário de negociação das ações da
Companhia se mantenha igual ou superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais),
considerados os negócios realizados nos últimos 12 (doze) meses;
x
estruturação e divulgação de processo de avaliação do conselho de administração, de seus
comitês e da diretoria;
x
elaboração e divulgação de políticas de (i) remuneração; (ii) indicação de membros do conselho
de administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (iii) gerenciamento de riscos;
(iv) transação com Partes Relacionadas; e (v) negociação de valores mobiliários, com conteúdo mínimo
(exceto para a política de remuneração);
x
divulgação simultânea, em inglês e português, de fatos relevantes, informações sobre
proventos e press releases de resultados e;
x
divulgação mensal das negociações com valores mobiliários de emissão da empresa pelos e
acionistas controladores.
x
Além disto, aderimos voluntariamente várias práticas de governança corporativa recomendadas pelo
CBGC publicado pelo Grupo Interagentes em 2016 e a partir de 2020, passaremos a divulgar
anualmente o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa instituído pela Instrução
CVM nº 589, de 8 de junho de 2017.
Dentre essas práticas, descritas ao longo deste Formulário de Referência, sendo algumas delas
exigência do Regulamento do Novo Mercado, destacam-se as seguintes:
x
as funções de Presidente do Conselho de Administração e do Diretor não devem ser
acumuladas pela mesma pessoa;
x
possuímos um Comitê de Auditoria Estatutário, composto por pelo menos 3 (três) membros,
nomeados pelo Conselho de Administração, dos quais pelo menos um deve ser um membro do
Conselho de Administração. Este comitê, entre suas funções, aconselha o nosso Conselho
Administrativo no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras, controles
internos, gestão de riscos e conformidade;
x
nosso Conselho de Administração aprovou os seguintes documentos corporativos formais: (i)
Código de Conduta; (ii) Política de Gerenciamento de Riscos; (iii) Política de Divulgação de
Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; (iv) Política de Transações com Partes
Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses; (v) Política de Indicação de Administradores;
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(vi) Política de Remuneração de Administradores; (vii) Regimento Interno do Conselho de
Administração; e (viii) Regimento Interno de Comitê de Auditoria Estatutário;
x
aderimos à Câmara de Arbitragem do Mercado para a resolução de litígios envolvendo a
x
Companhia e nossos administradores e acionistas;
x
possuímos apenas ações ordinárias, sendo que cada ação ordinária de emissão da Companhia
corresponde a um voto nas Assembleias Gerais;
x
nossos acionistas têm direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas
mesmas condições asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, 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 lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado aos acionistas controladores (tag-along);
x
nossos acionistas têm 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 de nossas ações ordinárias no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa previstas no
Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de avaliação elaborado
por instituição ou empresa especializada; e
x
definição de calendário anual com previsão de agenda anual temática com assuntos relevantes e
datas de discussão, incluindo as datas das reuniões ordinárias
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política
de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação,
data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial
de computadores onde o documento pode ser consultado
Possuímos uma Política da Remuneração de Administradores (“Política de Remuneração”), a
qual foi formalmente aprovada em 7 de agosto de 2020, e que pode ser consultada no website
da CVM (www.cvm.gov.br), em nosso website (https://www.cfl.com.br/ri) e fisicamente no
endereço da nossa sede.
A Política de Remuneração para nossos administradores, incluindo os membros do Conselho de
Administração, os Diretores estatutários e não estatutários, Membros dos Comitês, e os
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, é coerente com as melhores práticas existentes
no mercado. Sempre buscando aumentar nossa eficiência, o objetivo de nossa Política de
Remuneração é atrair os melhores profissionais existentes no mercado, além de reter e motivar
nossos colaboradores, alinhando-os aos interesses dos acionistas e estratégia da Empresa,
através de metas de curto e de longo prazo.

(b)
(i)

composição da remuneração
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração e Comitês
A remuneração fixa anual é o elemento básico da remuneração dos membros do Conselho de
Administração e dos membros dos Comitês, sendo composta por uma remuneração mensal, a
título de pró-labore, definido de acordo com a negociação individual, orientada, dentre outros
fatores, o tempo dedicado às funções, a competência e a reputação profissional e o valor dos
serviços no mercado de cada membro, bem como por pesquisas de remuneração do setor de
atividade e de companhias de porte similar ao nosso.
Adicionalmente, a Companhia poderá reembolsar despesas gastas pelos membros do Conselho
de Administração e dos Comitês, com locomoção, acomodação, alimentação e/ou outras
relacionadas ao comparecimento em reuniões específicas e que colaborem na prestação do
auxílio às práticas da Companhia, mediante recebimento de comprovação do referido gasto pelo
Conselheiro ou membros do Comitê.
Os membros do Conselho de Administração que também sejam membros da Diretoria,
estatutária ou não-estatutária, farão jus exclusivamente à remuneração recebida na qualidade
de Diretores. Os membros dos Comitês, estatutários ou não-estatutários, que também sejam
membros do Conselho de Administração ou Diretores, estatutários ou não-estatutários, poderão
fazer jus ao acréscimo de pró- labore ou outro elemento de remuneração em função de sua
participação nos Comitês.
Diretoria Estatutária
A remuneração fixa anual é o elemento principal e fundamental da remuneração dos membros
da Diretoria, e deverá se basear especialmente no cargo e nas responsabilidades
desempenhadas, bem como na experiência individual, sendo composta por uma remuneração
mensal, a título de pró-labore ou salário, definido de acordo com a negociação individual,
orientada, dentre outros fatores, por pesquisas salariais do nosso segmento de atividade.
JUR_SP - 37852309v1 - 13043002.460389
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Estatutária
Nossos diretores estatutários e não-estatutários poderão ser elegíveis aos seguintes benefícios:
(i) Plano de Assistência Médica; (ii) Auxílio Moradia; (iii) Vale Refeição; (iv) Ajuda de Custo para
Mudança; (v) Seguro de Vida; (vi) Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (Seguro
D&O); e (vii) Estacionamento.
Os diretores poderão fazer jus ao recebimento de uma remuneração variável, que nos permite
oferecer retribuição pelo seu desempenho e comportamento, refletindo, ao mesmo tempo, a
lucratividade e a nossa situação financeira.
Os Diretores também podem ser elegíveis a participar de planos de incentivo de longo prazo,
com remuneração baseada em ações, incluindo opções ou outras modalidades e instrumentos
que vierem a ser estabelecidos pela Companhia.
Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal, se e quando instalado, terão sua remuneração determinada
pela Assembleia Geral de acionistas, de acordo com a legislação aplicável.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção prevista de cada elemento na composição da remuneração
total para o exercício social corrente:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Remuneraçã Remuneraçã Remuneraçã Remuneraçã Remuneraçã Remuneraçã

Conselho

de

o Fixa

o Variável

o Fixa

o Variável

o Fixa

o Variável

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14,6%

85,4%

20,0%

80,0%

28,7%

71,3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Administração
Diretoria
Estatutária/Executiv
o
Comitê de Auditoria

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
(iii)

O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado
pela Assembleia Geral de Acionistas, estando a remuneração global máxima para tal público
atendendo aos limites impostos pelo artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações.
Abaixo estão detalhas as metodologias de cálculo utilizadas em cada um dos elementos da
remuneração dos administradores.
A revisão da remuneração fixa é avaliada anualmente tendo em vista as práticas de mercado,
sendo os valores incorporados à proposta da administração que é submetida à Assembleia
Geral.
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Estatutária
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

As razões que justificam a composição da remuneração paga aos administradores da Companhia
são incentivos para a melhoria de sua gestão e a retenção de executivos, visando ganho pelo
compromisso de resultados de curto e longo prazo.
(v)

a existência de membros não remunerado pelo emissor e a razão para esse fato

Não aplicável
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Remuneração fixa: A remuneração fixa é individualizada quando permitido pela legislação
aplicável e é proporcional à responsabilidade específica do cargo, tempo dedicado às funções,
competência e reputação profissional, experiência individual e criação de valor dos serviços com
foco em sua perenidade.
Remuneração variável: Os principais indicadores do nosso desempenho e dos nossos
administradores são: lucro líquido, orçamento corporativo, índice de satisfação do cliente
apurado internamente.
(d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Parcela do valor total pago aos administradores é recebida na forma de remuneração variável, a
qual é consideravelmente impactada pelos indicadores de desempenho acordados junto ao
Conselho de Administração no exercício, levando-se em conta os resultados históricos e o
planejamento estratégico da Companhia.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
O formato da remuneração acima descrita procura incentivar os colaboradores da Companhia a
buscarem a melhor rentabilidade dos projetos por ela desenvolvidos, de forma a alinhar os
interesses dos colaboradores com os nossos interesses de curso, médio e longo prazo.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
A Companhia é responsável pelo pagamento da totalidade da remuneração dos membros da
Administração da Companhia. Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário.
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(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir
a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando
de que forma participam
A Assembleia Geral fixará, anualmente, a remuneração global dos administradores, sendo que
o Conselho de Administração fixará a remuneração global e individual dos Diretores.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando
se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso
positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria receberão um pró-labore fixo mensal,
definido de acordo com negociação individual, orientada dentre outros fatores, por pesquisas
salariais do nosso segmento de atividade, observada a Política de Remuneração.
Os objetivos e práticas de remuneração visam reconhecer e remunerar os nossos
administradores considerando as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, a
competência e a reputação profissional destes. Ademais, realizamos pesquisas salariais para
garantir alinhamento com as melhores práticas de mercado e manter a competitividade de nossa
estratégia de remuneração, a qual abrange tanto para a remuneração fica mensal, recebida a
título de pró-labore, quanto a remuneração variável e baseada em ações. Estas pesquisas levam
em consideração uma amostra de empresas dos que atuam no mesmo setor que no nosso, além
de companhias de porte semelhante ao nosso, e buscamos identificar a prática dessas empresas
nos diferentes componentes da remuneração.

com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor
(iii)

O Conselho de Administração avalia anualmente a adequação da nossa Política de
Remuneração, avaliando se a remuneração paga por nós condiz com o cargo, responsabilidades
e volume de trabalho de cada membro, levando em consideração, ainda, sua situação econômico
financeira.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 30/06/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

0,00

10,00

420.000,00

1.130.000,00

0,00

1.550.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

84.000,00

226.000,00

0,00

310.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Valores correspondente a
contribuição do INSS, que são ônus
da Companhia

Valores correspondente a
contribuição do INSS, que são
ônus da Companhia

Remuneração variável
Bônus

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Valores correspondente a
contribuição do INSS, que são
ônus da Companhia

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.160.000,00

Observação

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

O valor de remuneração
baseada em ações acima reflete
apenas o valor do registro
contábil do Plano de Opções,
conforme Pronunciamento CPC
10(R1) - Pagamentos Baseados
em Ações e não representa
desembolso de caixa para a
Companhia. O desembolso de
caixa para a Companhia relativo
a esses itens (valor justo das
opções de compra de ações e
demais incentivos atrelados a
ações) refere-se ao valor da
contribuição ao INSS e demais
tributos se negociado.
Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
02/2020, o número de membros
do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Total da remuneração

504.000,00

1.656.000,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

4,00

0,00

4,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

302.000,00

0,00

302.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Serviços PJ

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.046.000,00

0,00

2.046.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.396.000,00

0,00

2.396.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

4,00

0,00

4,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

47.000,00

0,00

47.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

418.000,00

0,00

418.000,00

Remuneração fixa anual
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Serviços PJ

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.878.000,00

0,00

1.878.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.343.000,00

0,00

2.343.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

4,00

0,00

4,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

47.000,00

0,00

47.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

601.000,00

0,00

601.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Serviços de PJ

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.609.000,00

0,00

1.609.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.257.000,00

0,00

2.257.000,00

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:

a.

Termos e condições gerais

Primeiro Plano
Possuímos um primeiro plano de opção de compra de ações o qual foi aprovado em assembleia
geral extraordinária realizada em 7 de agosto de 2020 (“Primeiro Plano”). De acordo com as
disposições, são elegíveis ao Primeiro Plano os nossos administradores, empregados e demais
colaboradores, bem como de nossas subsidiárias, a critério do Conselho de Administração
(“Beneficiários”).
O Primeiro Plano será administrado pelo nosso Conselho de Administração, dispondo de amplos
poderes dentro de sua competência para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para
execução do Primeiro Plano.
De acordo com o Primeiro Plano, o Conselho de Administração poderá aprovar, anualmente ou
em outra periodicidade, Programas de Opções de Compra de Ações (“Programas”), nos quais
serão definidos os Beneficiários, o número de opções outorgadas, a distribuição de tais opções
entre os Beneficiários, o preço de exercício, a data de vigência e as demais regras específicas
de cada Programa, observados os termos e condições gerais.
O Primeiro Plano entrou em vigor na data de sua aprovação pela assembleia geral extraordinária
e poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
O término de vigência do Primeiro Plano não afetará a validade e eficácia das opções ainda em
aberto concedidas com base nele.
Segundo Plano
Possuímos um segundo plano de opção de compra de ações o qual foi aprovado em assembleia
geral extraordinária realizado em 7 de agosto de 2020 (“Segundo Plano” e, conjuntamente com
o Primeiro Plano, “Planos”). De acordo com suas disposições, são elegíveis ao Segundo Plano
os Beneficiários.
O Segundo Plano será administrado pelo nosso Conselho de Administração, dispondo de amplos
poderes dentro de sua competência para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para
a execução do Segundo Plano.
De acordo com o Segundo Plano, o Conselho de Administração poderá aprovar, anualmente ou
em outra periodicidade, Programas, nos quais serão definidos os Beneficiários, o número de
opções outorgadas, a distribuição de tais opções entre os Beneficiários, o preço de exercício, as
regras de vesting, eventuais restrições de negociação (lock up), a data de vigência e as demais
regras específicas de cada Programa, observados os termos e condições gerais.
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Diretoria Estatutária
O Segundo Plano entrou em vigor na data de sua aprovação pela assembleia geral extraordinária
e poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
O término de vigência do Segundo Plano não afetará a validade e eficácia das opções ainda em
aberto concedidas com base nele.
b.

Principais objetivos do plano

Os Planos têm por objetivo outorgar opções de compra de ações aos nossos Beneficiários e de
nossas controladas, com a finalidade de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar seus
interesses aos nossos e aos de nossos acionistas.
c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Ao possibilitar que os Beneficiários se tornem nossos acionistas, espera-se que estes tenham
fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor e exerçam suas
funções de maneira a integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos
planos de crescimento da Companhia, assim maximizando seus lucros. O oferecimento de
opções e ações diferidas estimula os Beneficiários, ainda, por meio do comprometimento de seus
recursos próprios, a buscar a valorização das ações, sem, contudo, comprometer o crescimento
e a valorização futura das ações, igualmente relevantes em face dos modelos adotados. Os
modelos adotados esperam ser eficazes como mecanismos de retenção de administradores e
empregados, em face, principalmente, do compartilhamento da valorização das nossas ações.
d.

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Os Planos têm como objetivo a remuneração dos Beneficiários e visa estimular a expansão, o
êxito e a consecução dos nossos objetivos sociais e dos interessas de nossos acionistas.
Possuímos uma política de valorização do mérito individual dos empregados, com base na
obtenção de metas operacionais e financeiras e no desempenho individual. Os Planos
constituem instrumentos incentivadores do bom desempenho individual e do comprometimento
com metas empresariais.
e.
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Os Planos alinham os nossos interesses e de nossos administradores por meio de benefícios de
acordo com a performance das nossas ações. Por meio dos Planos, buscamos estimular a
melhoria em nossa gestão e a permanência de nossos executivos e empregados, visando
ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e com o desempenho de curto
prazo. Ademais, os Planos visam possibilitar a Companhia obter e manter os serviços de
executivos de alto nível, oferecendo a tais executivos, como vantagem adicional, tornarem-se
acionistas da mesma, nos termos e condições previstos nos Planos.
f.

Número máximo de ações abrangidas

Primeiro Plano
O Primeiro Plano estará limitado a uma diluição máxima de até 5% (cinco por cento) do nosso
total de ações na data da divulgação do anúncio de início da oferta (“IPO”).
JUR_SP - 37852309v1 - 13043002.460389
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Segundo Plano
O Segundo Plano estará limitado a uma diluição máxima que, somada à diluição resultante de
opções outorgadas com base no Primeiro Plano de opções de compra de ações, não ultrapasse
5% (cinco por cento) do nosso capital social na data da divulgação do anúncio de início do IPO.
g.

Número máximo de opções a serem outorgadas

Os Planos, considerados em conjunto, estão limitado a uma diluição máxima de até 5% (cinco
por cento) do nosso capital social.
h.

Condições de aquisição de ações

Em cada Programa, o nosso Conselho de Administração indicará, a seu exclusivo critério, dentre
os elegíveis, aqueles que poderão se tornar Beneficiários, bem como as características de
eventual outorga de opções. A indicação de um Beneficiário para um determinado Programa não
implica sua indicação como Beneficiário em qualquer outro Programa futuro.
A adesão a cada Programa é voluntária, e a pessoa indicada a se tornar um Beneficiário, se tiver
interesse em participar de determinado Programa, deverá firmar o competente contrato de
outorga de opção de compra de ações firmado entre nós e cada Beneficiário (“Contrato de
Outorga”), no prazo fixado em cada Programa.
i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Primeiro Plano
O preço de exercício de cada opção será de R$0,01 (um centavo) por opção, e deverá ser pago
pelo Beneficiário à vista, conforme os procedimentos definidos pelo Conselho de Administração
e previstos no Contrato de Outorga.
Segundo Plano
O preço a ser pago pelo participante pelo exercício de cada opção corresponderá ao preço por
ação fixado para as nossas novas ações emitidas no âmbito do IPO.
j.

Critérios para fixação do prazo de exercício

Primeiro Plano:
As opções maduras, ou seja, aquelas opções que tenham cumprido os requisitos de vesting mas
que ainda não tenha sido exercidas (“Opções Maduras”) poderão ser exercidas pelo Beneficiário
em até 30 dias contados da sua data de outorga. As Opções Maduras que não forem exercidas
pelo Beneficiário até o término do prazo de exercício serão automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou indenização.
O exercício das Opções Maduras será feito mediante entrega do competente termo de exercício
de opções, devidamente preenchido e assinado pelo participante, conforme previsto no Contrato
de Outorga.
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Exercida a Opção Madura, o Conselho de Administração definirá a forma de liquidação da opção.
Salvo se o Conselho de Administração estabelecer e divulgar uma data fixa, possuímos um prazo
até o final do mês subsequente ao mês do recebimento do termo de exercício de opções para
efetuar a transferência ou emissão das ações para o participante, contra a assinatura do
competente boletim de subscrição ou termo de transferência de ações, conforme o caso, e o
recebimento do preço do exercício.
Segundo Plano:
As Opções Maduras poderão ser exercidas pelo Beneficiário em até 30 dias contados do vesting
ou serão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização.
O exercício das Opções Maduras será feito mediante entrega do competente termo de exercício
de opções, devidamente preenchido e assinado pelo participante, conforme previsto no Contrato
de Outorga.
Exercida a Opção Madura, o Conselho de Administração definirá a forma de liquidação da opção.
Salvo se o Conselho de Administração estabelecer e divulgar uma data fixa, possuímos um prazo
de até o final do mês subsequente ao mês do recebimento do termo de exercício de opções para
efetuar a transferência ou emissão das ações para o participante, contra a assinatura do
competente boletim de subscrição ou termo de transferência de ações, conforme o caso, e o
recebimento do preço do exercício.
k.

Forma de liquidação

Para liquidação dos exercícios das opções, podemos, a critério do Conselho de Administração e
nos termos da legislação aplicável: (i) emitir novas ações, dentro do limite do capital autorizado;
ou (ii) vender ações mantidas em tesouraria. A critério do Conselho de Administração, a
liquidação do exercício das opções poderá ainda ser feito em dinheiro, conforme o valor de
mercado da ação na data do pagamento.
l.

Restrições à transferência das ações

Primeiro Plano
As ações recebidas em decorrência do exercício das Opções Maduras estarão sujeitas a um
período de lock-up, e deverão permanecer bloqueadas para negociação por um prazo de no
mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) anos contados do recebimento da ação pelo Beneficiário
(“Período de Lock-up”), respeitados ainda eventuais períodos de bloqueio e demais restrições
previstas em lei. Durante o Período de Lock-up, as ações não poderão ser alienadas, alugadas,
empenhadas ou oferecidas em garantia.
O Período de Lock-up aplicável à outorga de cada Beneficiário será definido individualmente pelo
Conselho de Administração no momento da outorga das opções e constará do Contrato de
Outorga de cada Beneficiário.
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O Contrato de Outorga poderá estabelecer que as ações permanecerão bloqueadas para
negociação junto ao escriturador ou ao custodiante das ações (conforme aplicável) durante o
Período de Lock-up.
Segundo Plano
Salvo se o Conselho de Administração estabelecer de outra forma no âmbito de um Programa,
as ações recebidas em decorrência do exercício de Opções Maduras não estarão sujeitas a lockup e estarão livres para negociação, respeitados eventuais períodos de bloqueio e demais
restrições previstas em lei.
m.

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração

ou extinção do plano
Qualquer alteração legal significativa no tocante à legislação, regulamentação ou jurisprudência
de mercado de capitais, tributária, previdenciária ou trabalhista aplicáveis a planos de incentivo
de longo prazo, poderá levar à revisão parcial ou integral dos Planos, ou mesmo sua suspensão,
a critério do Conselho de Administração.
n.

Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos

previstos no plano de remuneração baseado em ações
Nenhuma disposição dos Planos, poderão ser interpretadas como constituição de direitos aos
Beneficiários empregados e nem conferirá direitos aos Beneficiários relativos à garantia de
permanência como empregado ou administrador ou interferirá de qualquer modo com nosso
direito, sujeito às condições legais e àquelas do contrato de trabalho, de rescindir a qualquer
tempo o relacionamento com o Beneficiário.
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Item não aplicável, tendo em vista que nos exercícios de 2019, 2018 e 2017, não
tínhamos Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal. Adicionalmente, os
membros da diretoria estatutária não fizeram jus ao recebimento de remuneração
baseada em ações nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018
e 2017. Ademais, em relação a remuneração baseada em ações prevista para o presente
exercício social, não ouve nenhuma outorga de opções.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues
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Item não aplicável, tendo em vista que não ouve nenhuma outorga de opções no ambito dos Planos.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão
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Administração E Aos Diretores Estatutários
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Foram excluídos dos cálculos de remuneração mínima, média, e máxima os administradores que exerceram o cargo por menos de 12 meses. Permanência no cargo do membro com maior
remuneração: 12 meses.
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31/12/2017
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

1mRKiPHFDQLVPRVSUpDFRUGDGRVDWXDOPHQWHSDUDLQGHQL]DomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVR
GHDSRVHQWDGRULDRXGHVWLWXLomRGHFDUJRV1RVWHUPRVGHQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH
$GPLQLVWUDGRUHV DSyV D FHVVDomR GR PDQGDWR GRV 'LUHWRUHV R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
SRGHUiDVHXFULWpULRFRQFHGHUEHQHItFLRVHVSHFtILFRVPRWLYDGRVSHODGHFHVVDomRGRFDUJRD
HVVHV'LUHWRUHV
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam



1RV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHTXDLVTXHUYDORUHVSDJRVDWtWXORGHUHPXQHUDomR
SDUDPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RQVHOKR)LVFDOH'LUHWRULD(VWDWXWiULDSRURXWUD
UD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDPQHVWHVyUJmRV



815
PÁGINA: 329 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor
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13.16 - Outras Informações Relevantes

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHHQWHQGHPRVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



817
PÁGINA: 331 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
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HVXDVFRQWURODGDV'HVWDFDVHTXHDVQRVVDVDWLYLGDGHVVHFRQFHQWUDPQDUHJLmR6XOSDtVH
QmR SRVVXtPRV HPSUHJDGRV HP RXWUDV UHJL}HV$VVLP DSUHVHQWDPRV DEDL[R R YDORU WRWDO GH
HPSUHJDGRVQDUHJLmR6XO
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*HUHQWH









2SHUDFLRQDO
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7RWDO











E
Q~PHUR GH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH
GHVHPSHQKDGDHSRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 

$VLQIRUPDo}HVGRSUHVHQWHLWHPUHIHUHPVHDGDGRVFRQVROLGDGRVFRQWHPSODQGRD&RPSDQKLD
HVXDVFRQWURODGDV'HVWDFDVHTXHDVQRVVDVDWLYLGDGHVVHFRQFHQWUDPQDUHJLmR6XOSDtVH
QmR SRVVXtPRV HPSUHJDGRV HP RXWUDV UHJL}HV$VVLP DSUHVHQWDPRV DEDL[R R YDORU WRWDO GH
HPSUHJDGRVQDUHJLmR6XO
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tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRtQGLFHGHURWDWLYLGDGHGRVQRVVRVHPSUHJDGRVHPGHGH]HPEUR
GHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados


D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO


2IHUHFHPRVUHPXQHUDomRDOLQKDGDFRPRPHUFDGRSDUDDWUDLUHUHWHUWDOHQWRVYLVDQGRDOFDQoDU
QRVVRVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R$VIDL[DVVDODULDLVVmRUHDMXVWDGDVFRQIRUPH
SUHYLVWR HP FRQYHQomR FROHWLYD GRV VLQGLFDWRV LQGLFDGRV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD D FDGD H[HUFtFLR VRFLDO &RQVLGHUDQGR R PRGHOR GH QRVVRV QHJyFLRV UHWHU
SURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHH[SHULHQWHVpHVVHQFLDOSDUDQRVVRFUHVFLPHQWRGHPRGRTXHQRVVD
HVWUDWpJLD GH UHPXQHUDomR GHYH LQFOXLU PHFDQLVPRV TXH LQFHQWLYHP QRVVRV FRODERUDGRUHV D
SHUPDQHFHU SRU ORQJR SUD]R HTXLOLEUDQGR VHX GHVHQYROYLPHQWR H FUHVFLPHQWR FRP RV VHXV
UHVXOWDGRVHRYDORUDJUHJDGRSDUDRVDFLRQLVWDV


&RQFHGHPRVPRYLPHQWDo}HVSRUPpULWRHSURPRomRGHPRGRDUHFRQKHFHUHUHFRPSHQVDUR
GHVHPSHQKR GH FDGD FRODERUDGRU FRP EDVH QDV DYDOLDo}HV GH GHVHPSHQKR LQGLYLGXDLV
SHULyGLFDV


$GLFLRQDOPHQWH j UHPXQHUDomR IL[D HVWDPRV GHVHQYROYHQGR XPD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR
YDULiYHOSDUDWRGRVRVIXQFLRQiULRVTXHHVWDUiDWUHODGRDRFXPSULPHQWRGHPHWDVRUoDPHQWDULDV
HRSHUDFLRQDLV

E
SROtWLFDGHEHQHItFLRV

3RVVXtPRVXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVDGRWDQGRSROtWLFDVUHJLRQDLVRXORFDLVFRQIRUPH
RFDVRHVHPSUHHPREVHUYkQFLDjOHJLVODomRDSOLFiYHO2VQRVVRVFRODERUDGRUHVVmRHOHJtYHLV
DEHQHItFLRVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO

L
3ODQR GH $VVLVWrQFLD 0pGLFD H 2GRQWROyJLFD H[WHQVLYR DRV GHSHQGHQWHV FRP
SDUWLFLSDomRGHVWHV 
LL  9DOH$OLPHQWDomR
LLL  9DOH5HIHLomR
LY  9DOH7UDQVSRUWHRX&RPEXVWtYHO
Y  6HJXURGH9LGD

F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRV
QmR DGPLQLVWUDGRUHV LGHQWLILFDQGR L  JUXSR GH EHQHILFLiULRV LL  FRQGLo}HV SDUD
H[HUFtFLR LLL  SUHoR GH H[HUFtFLR LY  SUD]R GH H[HUFtFLR H Y  TXDQWLGDGH GH Do}HV
FRPSURPHWLGDVSHORSODQR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH
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7HPRV XP ERP UHODFLRQDPHQWR FRP QRVVRV HPSUHJDGRV H FRP RV VLQGLFDWRV TXH RV
UHSUHVHQWDPDVDEHU6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomR&LYLOGH3RUWR
$OHJUH 6LQGLFDWR GD ,QG~VWULD GD &RQVWUXomR &LYLO GD *UDQGH )ORULDQySROLV 6LQGLFDWR GRV
7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomRHGR0RELOLiULRGH&D[LDVGR6XOH6LQGLFDWRGRV
7pFQLFRVGHVHJXUDQoDGR7UDEDOKRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO2VDFRUGRVFROHWLYRVGH
WUDEDOKRILUPDGRVFRPFDGDVLQGLFDWRVmRUHQHJRFLDGRVDQXDOPHQWHHPFRQYHQomRFROHWLYD
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Não

676.584.660-34

1.242.871

Não

193.635.080-72

Iolanda Schiavon Lemos

Não

481.718.240-72

105.479

3.621.661

Richard Chagas Gerdau Johannpeter

Não

479.678.030-00

Sandro Zílio

662.741

4.503.103

Luís Augusto Schiavon Lemos

Não

725.647.760-00

Marcelo Schiavon

Classe ação

Brasileira

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

0,286%

9,820%

3,370%

1,797%

12,210%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Não

Não

Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

21/08/2020

21/08/2020

21/08/2020

21/08/2020

105.479

3.621.661

1.242.871

662.741

4.503.103

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,286%

9,820%

3,370%

1,797%

12,210%

Total ações %

Versão : 1

26.048.664

Brasileiro

Não

23.448.770/0001-05

0

474.651

Brasileira

TOTAL

36.880.453

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

530.082.510-72

Luciana Schiavon Lemos

221.283

Brasileira

100,000%

0,000%

0,000%

1,287%

0,600%

70,630%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

FEJPAR Administração e Participações Ltda

Não

747.883.700-00

Luciano Bocorny Correa

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Não

Não

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

21/08/2020

10/08/2020

36.880.453

0

0

474.651

221.283

26.048.664

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

0,000%

1,287%

0,600%

70,630%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

89,542

Brasileiro

0,000

Classe ação

3.253.478

Não

481.718.240-72

Richard Chagas Gerdau Johannpeter

0

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

10,458

Brasileiro

Classe ação

380.000

Não

481.718.590-20

Felipe Johannpeter

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FEJPAR Administração e Participações Ltda

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Não

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

3.253.478

0

380.000

0

23.448.770/0001-05

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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89,542

0,000

10,458

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

3.633.478

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FEJPAR Administração e Participações Ltda

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

3.633.478

23.448.770/0001-05

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

Composição capital social
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

07/08/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
O organograma abaixo demonstra a participação econômica dos acionistas da Companhia e as
participações detidas pela Companhia em suas subsidiárias.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRHPVXDVHGHRXGRTXDORFRQWURODGRU
VHMDSDUWH
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

$VDOWHUDo}HVUHOHYDQWHV DTXLVLo}HVHDOLHQDo}HV QDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGH
FRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVIRUDPGHVFULWDVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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15.7 - Principais Operações Societárias

a) evento

Reorganização societária

b) principais
condições do
negócio

Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de contrato
social da Companhia por meio da qual foi aprovada, dentre outros
atos, a retirada do sócio Fabiano Bocorny Correa, mediante
dissolução parcial da Companhia e devolução de haveres. Com a sua
retirada, a totalidade das 3.144.078 (três milhões, cento e quarenta e
quatro mil e setenta e oito) quotas detidas pelo sócio retirante foram
canceladas, com a consequente redução do capital social da
Companhia no valor de R$ 3.144.078,00 (três milhões, cento e
quarenta e quatro mil e setenta e oito reais).

c) sociedades
envolvidas

CFL - Participações e Incorporações Ltda. (antiga denominação social
da CFL INC PAR S.A.)

d) efeitos resultantes
da operação no
quadro acionário

Em decorrência da reorganização societária o acionista Luciano
Bocorny Correa passou a ser o único sócio da Companhia.

e) mecanismos
utilizados para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

Não aplicável.

e) quadro societário
antes e depois da
operação

Antes:



Luciano Bocorny

Fabiano Bocorny

Correa

Correa



55%

45%




CFL Participações e
Incorporações Ltda.

Depois:




Luciano Bocorny
Correa





100%

CFL Participações e
Incorporações Ltda.
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a) evento

Reorganização societária

b) principais
condições do
negócio

Em 22 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aumento de
capital social de R$ 17.063.357,17 (dezessete milhões, sessenta e
três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos),
subscrito e integralizado pelo sócio controlador, sendo (i) a quantia de
R$ 5.876.123,17 (cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento
e vinte e três reais e dezessete centavos) integralizada mediante a
utilização da totalidade dos créditos de adiantamento para futuro
aumento de capital detidos na Companhia; (ii) o valor de
R$ 86.965,00 (oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais)
integralizado mediante a transferência de 86.965 (oitenta e seis mil,
novecentas e sessenta e cinco) quotas de emissão da sociedade PAF
- Assessoria Imobiliária Ltda. (inscrita no CNPJ sob nº
10.366.719/0001-02); (iii) o valor de R$ 10.591.151,00 (dez milhões,
quinhentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais)
integralizado mediante a transferência de 10.591.151 (dez milhões,
quinhentas e noventa e uma mil, cento e cinquenta e uma) quotas de
emissão da sociedade Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.
(inscrita no CNPJ sob o nº 21.024.857/0001-11); (iv) o valor de
R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) integralizado
mediante a transferência de 2.000.000 (dois milhões) de quotas de
emissão da Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda.
(inscrita no CNPJ sob o nº 30.842.726/0001-32); e (v) o valor de
R$ 124.118,00 (cento e vinte e quatro mil, cento e dezoito reais)
integralizado mediante a transferência de 124.118 (cento e vinte e
quatro mil, cento e dezoito) quotas de emissão da RS Planejamento,
Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda.
(inscrita no CNPJ sob nº 12.922.046/0001-47).
Em decorrência da transferência das participações societárias,
conferidas em virtude do aumento de capital social realizado pelo
sócio controlador, a totalidade das participações societárias detidas
pelo sócio controlador nas sociedades PAF - Assessoria Imobiliária
Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda., Canto da Lagoa
Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e RS Planejamento, Marketing,
Intermediação e Gestão Comercial de Imóveis Ltda. foi transferida à
Companhia, que passou a deter participações correspondente a 50%
(cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por
cento) e 50% (cinquenta por cento), respectivamente, do capital social
total das referidas sociedades.
Na mesma data, foi aprovada a transformação de tipo jurídico da
Companhia, de sociedade limitada para sociedade anônima,
passando a ser denominada CFL INC PAR S.A.
Em 30 de junho de 2020 a Companhia aprovou um aporte de
aumento do capital em R$ 69.842.822,79 (sessenta e nove milhões,
oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e
setenta e nove centavos), subscrito e integralizado pelo acionista da
Companhia, LBC Investimentos e Participações – EIRELI, dos quais
(i) R$ 10.831.779,00 (dez milhões, oitocentos e trinta e um mil,
setecentos e setenta e nove reais) destinados à conta de capital
social e (ii) R$ 59.011.043,79 (cinquenta e nove milhões, onze mil,
quarenta e três reais e setenta e nove centavos) destinados à conta
de reserva de capital, totalmente subscrito e integralizado da seguinte
forma: (a) o valor de R$ 28.983.091,17 (vinte e oito milhões,
novecentos e oitenta e três mil, noventa e um reais e dezessete
centavos) integralizado em moeda corrente nacional, (b) o valor de R$
4.819.243,68 (quatro milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e
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quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) integralizado
mediante a transferência de participações e direitos detidos na
sociedade em conta de participação denominada Marechal Andrea;
(c) o valor de R$ 1.303.250,00 (um milhão, trezentos e três mil,
duzentos e cinquenta reais) integralizado mediante a transferência de
participações e direitos detidos na sociedade em conta de
participação denominada SCP Square Garden; (d) o valor de
R$ 9.383.234,32 (nove milhões, trezentos e oitenta e três mil,
duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) integralizado
mediante a transferência de 9.520.000 (nove milhões, quinhentas e
vinte mil) quotas de emissão da sociedade Canto da Lagoa
Incorporação Imobiliária SPE Ltda. (inscrita no CNPJ sob o nº
30.842.726/0001-32); (e) o valor de R$ 5.336.903,62 (cinco milhões,
trezentos e trinta e seis mil, novecentos e três reais e sessenta e dois
centavos) integralizado mediante a transferência de 5.295.575 (cinco
milhões, duzentas e noventa e cinco mil, quinhentas e setenta e
cinco) quotas de emissão da sociedade Bela Vista Incorporação
Imobiliária Ltda. (inscrita no CNPJ sob o nº 21.024.857/0001-11); (f) o
valor de R$ 20.017.100,00 (vinte milhões, dezessete mil e cem reais)
integralizado mediante a transferência de 4.093.071 (quatro milhões,
noventa e três mil e setenta e uma) quotas de emissão da sociedade
Rjpar Administração e Participações Ltda. (inscrita no CNPJ sob o nº
23.371.576/0001-60).
Em decorrência da transferência das participações societárias,
conferidas em virtude do aumento de capital social realizado pela
acionista da Companhia, LBC Investimentos e Participações –
EIRELI, a totalidade das participações societárias por ela detida nas
sociedades Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., Bela
Vista Incorporação Imobiliária Ltda. e Rjpar Administração e
Participações Ltda. foi transferida à Companhia, que passou a deter
participações correspondente a 100% (cem por cento), 37,50% (trinta
e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 100% (cem por
cento), respectivamente, do capital social total das referidas
sociedades. Ainda, a Companhia passou a deter participação
correspondente a 100% (cem por cento) na sociedade em conta de
participação denominada Marechal Andrea e 25% (vinte e cinco por
cento) na sociedade em conta de participação denominada SCP
Square Garden.
c) sociedades
envolvidas

CFL INC PAR S.A., LBC Investimentos e Participações – EIRELI, PAF
- Assessoria Imobiliária Ltda., Bela Vista Incorporação Imobiliária
Ltda., Canto da Lagoa Incorporação Imobiliária SPE Ltda., RS
Planejamento, Marketing, Intermediação e Gestão Comercial de
Imóveis Ltda. e Rjpar Administração e Participações Ltda.

d) efeitos resultantes
da operação no
quadro acionário

Em decorrência da reorganização societária o acionista Luciano
Bocorny Correa passou a deter 26.048.664 de ações ordinárias de
emissão da Companhia e a acionista LBC Investimentos e
Participações – EIRELI passou a deter 10.831.789 ações ordinárias
de emissão da Companhia.

e) mecanismos
utilizados para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

Não aplicável.

e) quadro societário
antes e depois da
operação

Anteriormente à reorganização societária, o acionista Luciano
Bocorny Correa detinha 8.985.307 quotas, passando a deter, após a
conclusão da reorganização societária, 26.048.664 de ações
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ordinárias de emissão da Companhia. Em decorrência da
reorganização societária, a acionista LBC Investimentos e
Participações – EIRELI ingressou na Companhia, passando a deter,
após a conclusão da reorganização societária, 10.831.789 ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Antes:




Luciano Bocorny
Correa


100%




CFL Participações e
Incorporações Ltda.

Depois:




Luciano Bocorny

LBC Investimentos e

Correa

Participações


70,63%

29,37%



CFL INC PAR S.A.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

Nossa Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conflitos de
Interesses (“Política de Partes Relacionadas”), aprovada em reunião do Conselho de
Administração realizada em 7 de agosto de 2020, estabelece as regras que devem ser
observadas em nossas transações comerciais que envolvam Partes Relacionadas (conforme
definidas na Política), bem como para administração de outras situações que envolvam possíveis
conflitos de interesses.
O objetivo da Política de Partes Relacionadas é o de fornecer orientações à conduta dos nossos
administradores e dos administradores de nossas controladas, de forma a zelar para que todas
as transações com partes relacionadas e outras situações que envolvam potenciais conflitos de
interesses sejam realizadas (i) de acordo com os nossos interesses, (ii) em condições
estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, e (iii) de forma
transparente aos acionistas e ao mercado em geral.
Cada Transação com Partes Relacionadas em potencial informada deverá ser analisada pelo
Departamento Jurídico para determinar se ela de fato constitui um Transação com Partes
Relacionadas sujeita aos procedimentos da Política de Partes Relacionadas. O Departamento
Jurídico deverá classificar as transações considerando (i) o montante envolvido e (ii) se elas
dizem respeito a uma operação dentro do curso normal dos negócios ou não, para determinar
os órgãos competentes responsáveis por sua avalição e análise e, se aplicável, sua aprovação
de acordo com a Política de Partes Relacionadas.
A Política de Partes Relacionadas abrange e regulamenta: (i) os procedimentos e os
responsáveis pela identificação das partes relacionadas e pela classificação de operações como
uma “transação com partes relacionadas”; (ii) os critérios que devem ser observados para a
realização de uma Transação com Partes Relacionadas; (iii) os procedimentos para auxiliar a
identificação de situações individuais que possam envolver conflitos de interesses; e (iv) as
instâncias de aprovação de uma transação com partes relacionadas, a depender do valor
envolvido ou da transação ser realizada dentro ou fora do curso normal dos negócios.
São vedadas as Transações entre Partes Relacionadas (i) realizadas em condições que não
sejam as Condições de Mercado; (ii) formas de remuneração de assessores, consultores e
intermediários que gerem conflito de interesses com a companhia, os administradores, os
acionistas ou classes de acionistas; (iii) concessão de empréstimos em favor do controlador e
dos administradores; (iv) com Partes Relacionadas que não estejam exercendo atividades
comumente exercidas por elas; e (v) operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos
interesses sociais da Companhia e/ou de suas controladas, tais como fianças, avais, endossos
e qualquer garantia em favor de terceiros.
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Além disso, a Lei das S.A. proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito
com a utilização de nossos ativos, em nosso detrimento; (ii) receber, em razão de seu cargo,
qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do
respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer
operação social em que tiver interesse conflitante com o nosso, ou nas deliberações que a
respeito tomarem os demais conselheiros.
Nossa Política também prevê que as operações entre a nós e nosso acionista controlador de
aquisição, alienação, permuta e/ou transferência de imóveis, com a finalidade de incorporação
de empreendimento imobiliário, realizadas por (i) permuta com as futuras unidades do
empreendimento imobiliário; (ii) permuta com as receitas da venda de unidades; (iii) pagamento
à vista; (iv) pagamento a prazo; (vi) promessa de compra e venda; (vi) dação em pagamento de
unidade autônoma a ser construída; ou (v) modelos mistos que combinam as alternativas
anteriores, estarão sujeitas a deliberação e aprovação em assembleia geral de acionistas, sendo
que o nosso acionista controlador deverá abster-se de votar em relação a referida matéria.
A Política de Partes Relacionadas está disponibilizada para consulta eletronicamente em nosso
website (https://www.cfl.com.br/ri), bem como fisicamente em nossa sede social.
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Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações decorrentes de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel mediante o
qual a Companhia cede e transfere para Luciano e Fabiano a totalidade da participação que possuía sobre as unidades adquiridas em razão de
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas pelo valor de R$ 6.314.846,51
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Sociedade em que Péricles Pretto Corrêa, Conselheiro da Companhia e pai do Acionista Controlador, é sócio controlador
Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção com CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. referente
ao conjunto 1601 e espaços de estacionamento 248 a 255

Relação com o emissor

Objeto contrato

PÁGINA: 353 de 394

0,000000

30/08/2018

PLC – Negócios e Empreendimentos Ltda.

NÃO

N/A

Especificar

N/A

Outra

Posição contratual do emissor

R$ 0,00

Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção. Não há valores a devolver pela CG 258
Incorporação Imobiliária Ltda.

Natureza e razão para a operação

R$ 0,00

N/A

Rescisão ou extinção

5.617.950,00

N/A

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção com CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. referente
aos conjuntos 504 e 505 e espaços de estacionamento nºs 9, 10, 11, 12 e 13

N/A

Objeto contrato

R$ 0,00

Sociedade em que Péricles Pretto Corrêa, Conselheiro da Companhia e pai do Acionista Controlador, é sócio controlador

R$ 0,00

Relação com o emissor

3.454.094,15

07/03/2019

PLC – Negócios e Empreendimentos Ltda.

Especificar

N/A

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

N/A

Garantia e seguros

R$ 6.314.846,51

Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações decorrentes de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel

R$ 3.430.040,94

Objeto contrato

6.314.846,51

Acionista Controlador e Irmão do Acionista Controlado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

15/07/2016

Montante (Reais)

Luciano Bocorny Correa e Fabiano Bocorny
Correa

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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Sociedade em que Péricles Pretto Corrêa, Conselheiro da Companhia e pai do Acionista Controlador, é sócio controlador
Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção com CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. referente
ao conjunto 1602 e aos espaços de estacionamento 256 a 261, 271 e 272
N/A
N/A
Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção. Não há valores a devolver pela CG 258
Incorporação Imobiliária Ltda.
Outra
N/A
19/09/2019

Sociedade em que Péricles Pretto Corrêa, Conselheiro da Companhia e pai do Acionista Controlador, é sócio controlador
Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades em Construção Autônomas celebrado com Marítima Incorporação Imobiliária L
referente ao apartamento 304 e vagas de estacionamento 41, 42, 52 e depósito 13
N/A
N/A
Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção em que a Marítima Incorporação Imobiliária obrigouse a devolver o valor de R$ 211.737,43
Devedor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

PLC – Negócios e Empreendimentos Ltda.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

3.950.000,00

R$ 0,00

R$ 3.950.000,00

N/A

NÃO

PÁGINA: 354 de 394

0,000000

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

30/08/2018

PLC – Negócios e Empreendimentos Ltda.

N/A

N/A

Especificar
R$ 0,00

Outra

Posição contratual do emissor

R$ 0,00

Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção. Não há valores a devolver pela CG 258
Incorporação Imobiliária Ltda.

Natureza e razão para a operação

5.474.865,00

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

N/A

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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28/12/2007

Mãe do Acionista Controlador (Luciano Bocorny Correa)

Heloisa Batista Bocorny

Relação com o emissor

120 meses

NÃO

PÁGINA: 355 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

N/A

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel mediante o qual a Companhia promete comprar da Super Quadra o apartamento 1402 –
Murano e os Boxes 06, 07, 08 e 01 c/ depósito 24

Natureza e razão para a operação

N/A

N/A

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel

Objeto contrato

0,000000

Sociedade controlada pela Companhia

NÃO

Relação com o emissor

Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária 04/08/2017
Ltda.

Especificar
N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 4.207.835,00

Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção em que a CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda.
obriga-se a devolver o valor de R$ 193.651,69

Natureza e razão para a operação

R$ 4.364.337,87

N/A

Rescisão ou extinção

4.207.835,00

N/A

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Distrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção celebrado com CG 258 Incorporação Imobiliária
Ltda. referente aos conjuntos 801, 802 e 803 e espaços de estacionamento 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53

N/A

Duração

Objeto contrato

R$ 193.651,69

Montante (Reais)

Sociedade em que Péricles Pretto Corrêa, Conselheiro da Companhia e pai do Acionista Controlador, é sócio controlador

R$ 100.000,00

Saldo existente

Relação com o emissor

4.300.000,00

Montante envolvido
(Reais)

03/10/2017

Data
transação

Versão : 1

PLC – Negócios e Empreendimentos Ltda.

Especificar

Parte relacionada
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Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Outra

Posição contratual do emissor

N/A
N/A
Abertura de crédito entre o acionista controlador e a Companhia no valor de R$ 90.000,00
Devedor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

14/09/2017
Acionista Controlador

Contrato de Mútuo Não Oneroso
N/A

Luciano Bocorny Correa

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

R$ 100.000,00

Contrato de Mútuo Não Oneroso

Objeto contrato

R$ 0,00

Acionista Controlador

Relação com o emissor

100.000,00

06/09/2017

Luciano Bocorny Correa

Especificar

N/A

Especificar

R$ 90.000,00

Comodato de imóvel onde são realizadas atividades administrativas da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 0,00

N/A

Rescisão ou extinção

90.000,00

N/A

Garantia e seguros

Indeterminado

Indeterminado

SIM

SIM

PÁGINA: 356 de 394

0,000000

0,000000

A Companhia e as sociedades operacionais integrantes do grupo utilizam o imóvel como sede, sem contraprestação para a CFL Gestão e
Administração de Obras em Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Instrumento Particular de Contrato de Comodato entre Heloísa Batista Bocorny e CFL Gestão e Administração de Obras em Empreendimentos
Imobiliários Ltda. referente ao conjunto nº 1.008 do Edifício Iguatemi Corporate e vagas de garagem nºs 40 e 41 simples, e 25 e 25 duplas, situados
na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2825, na Cidade de Porto Alegre/RS.
Em 01 de dezembro de 2009 foi celebrado um aditamento em que Heloisa Batista Bocorny cedeu sua posição contratual para Heloisa Bocorny
Projetos e Construções Ltda.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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N/A
Abertura de crédito entre o acionista controlador e a Companhia no valor de R$ 150.000,00
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Abertura de crédito entre o acionista controlador e a Companhia no valor de R$ 110.000,00
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Luciano Bocorny Correa

R$ 180.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

R$ 0,00

N/A

Garantia e seguros

180.000,00

Contrato de Mútuo Não Oneroso

Objeto contrato

19/10/2017

Acionista Controlador

Relação com o emissor

Especificar

18/09/2017

Luciano Bocorny Correa

Especificar
R$ 110.000,00

N/A

Garantia e seguros

R$ 0,00

Contrato de Mútuo Não Oneroso

Objeto contrato

110.000,00

Acionista Controlador

R$ 150.000,00

Relação com o emissor

R$ 0,00

18/10/2017

Luciano Bocorny Correa

150.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Abertura de crédito entre o acionista controlador e a Companhia no valor de R$ 100.000,00

Natureza e razão para a operação

Montante (Reais)

N/A

Saldo existente

Rescisão ou extinção

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Duração

SIM

SIM

SIM

PÁGINA: 357 de 394

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Devedor

Posição contratual do emissor

Contrato de Mútuo para a Companhia fazer aportes na SCP Square Garden
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Mútuo no valor de até R$ 15.000.000,00 de Alexandre Grendene Bartelle com Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda.
Nota promissória no valor de R$ 15.000.000,00 avalizada até o limite de R$ 7.500.000,00 pela Companhia
N/A
Mútuo no valor de até R$ 15.000.000,00

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 358 de 394

Alexandre Grendene Bartelle é sócio da Veneza Negócios e Participações S/A, que é quotista da Marítima Incorporação Imobiliária Ltda., Búzios
Incorporação Imobiliária Ltda., Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda., e CG 258 Incorporação Imobiliárias Ltda.

Relação com o emissor

0,000000

0,000000

01/11/2017

SIM

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Alexandre Grendene Bartelle

Especificar
36 meses

N/A

Rescisão ou extinção

R$ 15.000.000,00

Participação detida pela Companhia na Sociedade em Conta de Participação “Square Garden SCP”

Garantia e seguros

R$ 9.358.417,93

Contrato de Mútuo entre Marcelo Schiavon e a Companhia no valor de R$ 1.304.032,16

Objeto contrato

15.000.000,00

Acionista da Companhia

1 ano

Duração

Relação com o emissor

Marcelo Schiavon

R$ 1.304.032,16

Abertura de crédito entre o acionista controlador e a Companhia no valor de R$ 180.000,00

Natureza e razão para a operação

R$ 0,00

N/A

Rescisão ou extinção

1.304.032,16

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de Mútuo Não Oneroso

Objeto contrato

Montante (Reais)

Acionista Controlador

Saldo existente

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Devedor

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 359 de 394

Alexandre Grendene Bartelle é sócio da Veneza Negócios e Participações S/A, que é quotista da Marítima Incorporação Imobiliária Ltda., Búzios
Incorporação Imobiliária Ltda., Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda., e CG 258 Incorporação Imobiliárias Ltda.

0,000000

Relação com o emissor

SIM

01/10/2018

Alexandre Grendene Bartelle

Até 31 de março de
2021

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 4.000.000,00

Mútuo no valor de até R$ 4.000.000,00

Natureza e razão para a operação

R$ 2.400.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

4.000.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Mútuo no valor de até R$ 4.000.000,00 de Alexandre Grendene Bartelle com Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.

Objeto contrato

0,000000

Alexandre Grendene Bartelle é sócio da Veneza Negócios e Participações S/A, que é quotista da Marítima Incorporação Imobiliária Ltda., Búzios
Incorporação Imobiliária Ltda., Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda., e CG 258 Incorporação Imobiliárias Ltda.

SIM

Relação com o emissor

Indeterminado

01/12/2011

Alexandre Grendene Bartelle

R$ 4.000.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 1.625.654,4

Mútuo no valor de até R$ 12.000.000,00

Natureza e razão para a operação

4.000.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

Nota promissória no valor de R$ 12.000.000,00 avalizada até o limite de R$ 6.000.000,00 pela Companhia

Garantia e seguros

0,000000

Mútuo no valor de até R$ 12.000.000,00 de Alexandre Grendene Bartelle com Búzios Incorporação Imobiliária Ltda.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

36 meses

Duração

Alexandre Grendene Bartelle é sócio da Veneza Negócios e Participações S/A, que é quotista da Marítima Incorporação Imobiliária Ltda., Búzios
Incorporação Imobiliária Ltda., Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda., e CG 258 Incorporação Imobiliárias Ltda.

R$ 12.000.000,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$ 3.222.728,81

Saldo existente

01/11/2017

12.000.000,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Alexandre Grendene Bartelle

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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Escritura Pública de Confissão de Dívida feita por Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda. para GBZ – Participações e Empreendimentos Ltda.
decorrente de venda de imóvel no valor de R$ 10.000.000,00
N/A
N/A

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 360 de 394

Quotista da Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

Relação com o emissor

0,000000

02/10/2018

GBZ – Participações e Empreendimentos Ltda.

Especificar
SIM

Devedor

Posição contratual do emissor

10/08/2021

Mútuo no valor de até R$ 4.000.000,00

Natureza e razão para a operação

R$ 10.000.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

R$ 4.652.935,45

Nota promissória no valor de R$ 2.400.000,00 avalizada em 50% pela Companhia e por Luciano Bocorny Correa

Garantia e seguros

10.000.000,00

Mútuo no valor de até R$ 2.000.000,00 de Alexandre Grendene Bartelle com Marítima Incorporação Imobiliária Ltda. Primeiro Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Mútuo mediante o qual as partes ajustaram as condições pactuadas no instrumento datado de 01 de outubro de 2018 e
estabeleceram o empréstimo por Alexandre Grendene de até R$ 4.000,000,00, dos quais R$ 2.400 foram desembolsados.

Objeto contrato

0,000000

Alexandre Grendene Bartelle é sócio da Veneza Negócios e Participações S/A, que é quotista da Marítima Incorporação Imobiliária Ltda., Búzios
Incorporação Imobiliária Ltda., Casa Rosa Participações Imobiliárias Ltda., e CG 258 Incorporação Imobiliárias Ltda.

SIM

Relação com o emissor

Até 31 de março de
2021

02/04/2020

Alexandre Grendene Bartelle

R$ 4.000.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 2.400.000,00

Mútuo no valor de até R$ 4.000.000,00

Natureza e razão para a operação

4.000.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

Nota promissória no valor de R$ 2.400.000,00 avalizada em 50% pela Companhia e por Luciano Bocorny Correa

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Mútuo no valor de até R$ 2.000.000,00 de Alexandre Grendene Bartelle com Marítima Incorporação Imobiliária Ltda. Primeiro Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Mútuo mediante o qual as partes ajustaram as condições pactuadas no instrumento datado de 01 de outubro de 2018 e
estabeleceram o empréstimo por Alexandre Grendene de até R$ 4.000,000,00, dos quais R$ 2.400 foram desembolsados.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção – Residencial Vitra, apt. 205 e vagas de estacionamento nºs 36
com depósito 11, 37 e 38 celebrado com a Marítima Incorporação Imobiliária Ltda.
N/A
N/A
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas em Construção – Residencial Vitra, apt. 205 e vagas de estacionamento nºs 36
com depósito 11, 37 e 38
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 361 de 394

0,000000

13/02/2020

Heloísa Batista Bocorny

NÃO

N/A

Especificar

N/A

Outra

Posição contratual do emissor

R$ 4.302.653,97

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel

Natureza e razão para a operação

R$ 540.708,73

N/A

Rescisão ou extinção

4.302.653,97

N/A

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel – Apartamento 1302 da Torre Mirador II, Boxes 99, 100, 101 e 159 celebrado com Super
Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda.

N/A

Objeto contrato

R$ 3.787.741,09

Irmão do Acionista Controlador (Luciano Bocorny Correa)

R$ 2.115.608,06

Relação com o emissor

3.787.741,09

14/10/2016

Cristiano Bocorny Correa

Especificar

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Quotista da PAF – Assessoria Imobiliária Ltda.

N/A

Relação com o emissor

R$ 3.810.000,00

26/04/2019

Almir Alves Neto

R$ 3.034.994,03

Bela Vista Incorporação Imobiliária Ltda.

Especificar
3.810.000,00

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Empréstimo

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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15/05/2019
Acionista Controlador e Irmão do Acionista Controlador

Em 15 de junho de 2020 foi realizada a 10ª alteração de contrato social da Companhia, por meio da qual foi aprovada, dentre outros atos, a retirada
do sócio Fabiano Bocorny Correa, mediante dissolução parcial da Companhia e devolução de haveres. Com a sua retirada, a totalidade das
3.144.078 cotas detidas pelo sócio retirante foram canceladas, com a consequente redução do capital social da Companhia no valor de R$
3.144.078,00 Em 30 de junho de 2020 foi realizada a 7ª alteração de contrato social da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda., por meio da qual a
Companhia entregou para Fabiano 3.307.500 cotas da CG 258 Incorporação Imobiliária Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de
Fabiano da Companhia. Em 30 de julho de 2020 foi realizada a 1ª alteração de contrato social da AGC2 Participações Ltda., por meio da qual a
Companhia entregou para Fabiano as 626.182 cotas da AGC2 Participações Ltda. de sua titularidade, em decorrência da retirada de Fabiano da
Companhia., em ag
N/A
N/A
Compra e Venda de Participações Societárias e Reorganização Societária.
Devedor

Fabiano Bocorny Correa e Luciano Bocorny
Correa

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

HB Serviços de Decoração e Interiores Ltda.

Especificar
384.000,00

R$ 0,00

R$ 384.000,00

N/A

NÃO

PÁGINA: 362 de 394

0,000000

0,000000

N/A

Especificar

NÃO

Outra

Posição contratual do emissor

N/A

Cessão de Posição em Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel

Natureza e razão para a operação

N/A

N/A

Rescisão ou extinção

R$ 634.479,00

N/A

Garantia e seguros

0,00

Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes da Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel mediante o qual CFL
Participações e Incorporações Ltda. cede para Heloisa Batista Bocorny os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Promessa de Compra e
Venda de Bem Imóvel firmado em 04/08/2017 com Super Quadra J Europa Incorporação Imobiliária Ltda. referente ao Apartamento 1402 – Murano
e boxes de estacionamento nºs 06, 07, 08 e 01

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Mãe do Acionista Controlador (Luciano Bocorny Correa)

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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N/A

Especificar

Reembolso a ser feito pela Pedro Chaves Barcelos Incorporações Imobiliárias Ltda. em razão de despesas assumidas pela Companhia
N/A
N/A
Reembolso de despesas

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 363 de 394

Sociedade controlada pela Companhia

0,000000

Relação com o emissor

Pedro Chaves Barcelos Incorporações
Imobiliárias Ltda.

NÃO

Credor

Posição contratual do emissor

N/A

Reembolso de despesas

Natureza e razão para a operação

R$ 72.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

R$ 72.000,00

N/A

Garantia e seguros

72.000,00

Reembolso a ser feito pela Pedro Chaves Barcelos Incorporações Imobiliárias Ltda. em razão de despesas assumidas pela Companhia

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Sociedade controlada pela Companhia

Especificar

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

N/A

Outra

Posição contratual do emissor

R$ 77.000,00

Contratação de serviços de arquitetura

Natureza e razão para a operação

R$ 77.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

77.000,00

N/A

Garantia e seguros

Pedro Chaves Barcelos Incorporações
Imobiliárias Ltda.

Prestação de serviços de projetos de arquitetura para as sociedades do Grupo CFL

Duração

Objeto contrato

Montante (Reais)

A mãe do Acionista Controlador (Luciano Bocorny Correa) é sócia-administradora da sociedade

Saldo existente

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Credor

Posição contratual do emissor

Reembolso de despesas
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

PÁGINA: 364 de 394

N/A

Rescisão ou extinção

0,000000

N/A

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

N/A

Duração

Reembolso a ser feito pela Companhia em razão de notas de débito emitidas pela ICON Participações Imobiliárias Ltda.

R$ 91.000,00

Montante (Reais)

Objeto contrato

R$ 93.000,00

Saldo existente

Sociedade em que os acionistas da Companhia são quotistas e Péricles Pretto Correa, membro do conselho e pai do acionista controlador, é
administrador

93.000,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Relação com o emissor

ICON Participações Imobiliárias Ltda.

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item
16.2 acima ocorridas no último exercício social:
a.

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Nosso Estatuto Social e Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme aprovados
em 7 de agosto de 2020, estabelecem um conjunto de regras relacionadas à aprovação de
transações com partes relacionados.
De acordo com tais documentos, em situações em que qualquer pessoa envolvida em um
processo de aprovação estiver em uma situação pessoal de conflito de interesses, deverá
informar essa situação ao Departamento Jurídico e, se relevante, ao Conselho de Administração
e ao Comitê de Auditoria Estatuário, responsável pela análise e/ou aprovação e deverá explicar
seu envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre
os termos e condições da transação e sua situação.
Nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os nossos administradores que estejam em situação
de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar em ata de reunião do
Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Caso
algum administrador, que possa ter um interesse pessoal conflitante, não manifeste seu conflito
de interesses, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence e que tenha conhecimento da
situação deverá fazê-lo.
O Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria Estatutário deverão (i) ter acesso a toda
documentação relevante e necessária com relação a transações específicas ou a diretrizes para
contratação de transações; e (ii) solicitar à Diretoria a análise de alternativas de mercado à
transação com partes relacionadas em questão, ajustadas aos fatores de risco envolvidos, bem
como eventuais pareceres de especialistas ou relatórios técnicos porventura julgados
necessários para fornecer seu parecer ou tomar sua decisão.
Além disto, caso uma transação com partes relacionadas tenha que ser aprovada pelos
acionistas em assembleia geral de acordo com a lei aplicável, essa transação deverá ser
submetida aos acionistas acompanhada uma proposta submetida pelo nosso Conselho de
Administração, embasada por laudo de avaliação independente, elaborado sem a participação
de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de
consultoria especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações
referendadas por terceiros.
Adicionalmente, as práticas de governança corporativa, recomendadas e/ou exigidas pela
legislação, incluindo aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado e na Lei das S.A., são
aplicadas. Segundo tais regras o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral
relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o nosso. A deliberação
tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o nosso é
anulável, respondendo o acionista pelos danos causados e pela restituição à Companhia das
vantagens que tiver auferido.
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b.
Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Nosso Conselho de Administração ou Departamento Jurídico, conforme o caso, somente
poderão aprovar uma transação com partes relacionadas se constatar, em boa-fé, que a
transação é feita em condições de mercado ou com pagamento compensatório adequado e no
nosso interesse e/ou de nossas controladas.
Nosso Conselho de Administração ou o Departamento Jurídico, a seu critério, poderão
estabelecer como condição para a aprovação de uma transação com partes relacionadas
qualquer modificação que considere necessária para que a transação seja concluída em bases
equitativas e no nosso interesse e/ou de nossas controladas.
Ademais, uma transação com partes relacionadas deverá sempre ser concluída por escrito,
especificando seus principais termos e condições, como: contraprestação nos termos do acordo,
duração e condições para rescisão, declarações e indenizações, garantias, responsabilidade,
entre outros.
Adicionalmente, em relação especificamente ao saldo existente de partes relacionadas, descrito
no item 16.2 acima, esclarecemos que se trata de um conjunto de transações que ocorrem no
nível operacional dos nossos ativos, visando o melhor interesse da Companhia e o bom
funcionamento dos empreendimentos. Ainda, vale mencionar que os saldos decorrentes dos
adiantamentos são liquidados em curto prazo e sofrem atualização monetária conforme as taxas
usuais de captação de mercado (Selic). As operações são sempre realizadas em bases
estritamente comutativas e aprovadas de acordo com os procedimentos de controles internos e
governanças vigente.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas
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30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

36.880.453,00

1.500.000.000,00

Capital Autorizado

36.880.453,00

Capital Integralizado

36.880.453,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Prazo de integralização

0

36.880.453

36.880.453

36.880.453

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 368 de 394

0

36.880.453

36.880.453

36.880.453

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

900.000,00

Subscrição
particular

22/06/2020
17.063.357

0

17.063.357

Subscrição
particular
10.831.779

0

10.831.779

Moeda corrente nacional e conferência à Companhia dos ativos, bens e direitos, incluindo participações societárias em sociedades.

10.831.779,00

Forma de integralização

30/06/2020

Artigo 170, §1º, I, da Lei das S.A.

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão

30/06/2020

Capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital social e integralização de participações societárias em sociedades.

Subscrição
particular

1.258.265

900.000

268,12000000

189,79000000

11,57000000

9,03000000

69.842.822,79

17.053.357,17

1.258.265,00

900.000,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Forma de integralização

17.063.357,17

0

0

Preferênciais
(Unidades)

N/A

22/06/2020

1.258.265

900.000

Ordinárias
(Unidades)

Critério para determinação do
preço de emissão

Alteração de
contrato social

Capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital social.

1.258.265,00

Forma de integralização

15/06/2020

N/A

Alteração de
contrato social

Critério para determinação do
preço de emissão

15/06/2020

Capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital social.

28/04/2017

Subscrição
particular

Tipo de
aumento

Forma de integralização

28/04/2017

Valor total emissão
(Reais)

N/A

Alteração de
contrato social

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações.
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Retirada de sócio.

3.144.078

Razão para redução

15/06/2020

15/06/2020
Dissolução parcial e devolução de haveres.

3.144.078,00

Data redução

Data de deliberação

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

Forma de restituição

Valor total redução
(Reais)

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

857

0

3.144.078

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)
25,95000000

Redução / Capital
anterior

PÁGINA: 371 de 394

3.144.078,00

Valor restituído por
ação (Reais)
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17.5 - Outras Informações Relevantes
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das S.A., aos nossos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A. e no Estatuto Social. O pagamento do dividendo
obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. Nos termos
do nosso Estatuto Social, o saldo do lucro líquido apurado no exercício, obtido após as deduções
e/ou destinações previstas no Estatuto Social e na Lei das S.A., montante equivalente a, no mínimo,
25% (vinte e cinco por cento) será destinado para pagamento do dividendo obrigatório a todos os
acionistas.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

(i) Liquidação: De acordo com as regras da Lei das S.A., os acionistas receberão os pagamentos na
proporção de suas participações no capital social;
(ii) Reembolso: De acordo com o Novo Estatuto Social, o valor de reembolso das ações, deverá
corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação aceito nos termos da
Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último
balanço aprovado pela Assembleia Geral; e
(iii) Resgate: De acordo com a Lei das S.A., as ações de emissão da Companhia podem ser
resgatadas mediante determinação dos acionistas em assembleia geral extraordinária que
representem, no mínimo, 50% do capital social da Companhia.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

Solicitamos a admissão de nossas ações para negociação no segmento Novo Mercado da B3. A
partir da data de publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de nossa
emissão, nossos acionistas terão todos os direitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

Limitação ao Direito de Voto
1mRSRVVXtPRVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
Obrigação de Realização de Oferta Pública
&RP UHODomR j UHJUD HVWDWXWiULD TXH RV REULJXHP D UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD R QRVVR (VWDWXWR
6RFLDOGHWHUPLQDTXHDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHQRVVRFRQWUROHWDQWRSRUPHLRGHXPD
~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomR
GHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVWHQGR
SRUREMHWRWRGDVDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRTXHVHMDPGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDV
REVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUH
QR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGR
DRDOLHQDQWH
$GHPDLVRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHVWDEHOHFHTXHRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDV
TXHDWLQJLUGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDDWLWXODULGDGHGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmR RXTXDLVTXHU
GLUHLWRVTXHDVVHJXUHPGHIRUPDSHUPDQHQWHRXWHPSRUiULDGLUHLWRVSROtWLFRVRXSDWULPRQLDLV
GHDFLRQLVWDVREUHDo}HVGHQRVVDHPLVVmR HPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUDGRFDSLWDO
VRFLDO VHMD SRU PHLR GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH GLYHUVDV RSHUDo}HV GHYHUi
HIHWLYDU XPD RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV H YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLV SRU Do}HV GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD ³23$ SRU
$WLQJLPHQWR GH 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH´  2 SUHoR GH DTXLVLomR SRU DomR REMHWR GD 23$ SRU
$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHQmRSRGHUiVHULQIHULRUDRPDLRUYDORUGHWHUPLQDGRHQWUH
L RYDORUMXVWRGHILQLGRFRPRRPDLRUGHQWUHRVYDORUHVGDVDo}HVGD&RPSDQKLDTXHYLHUHPD
VHUGHWHUPLQDGRVSHODLQVWLWXLomRRXHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHVFROKLGDSDUDHODERUDomRGRODXGR
GHDYDOLDomRPHGLDQWHDXWLOL]DomRGRVFULWpULRVGH D IOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR DERUGDJHP
GHUHQGD H E SDWULP{QLROtTXLGRDPHUFDGR DERUGDJHPGHDWLYR FRPRDMXVWHGRYDORUFRQWiELO
VDOGROtTXLGR GDVFRQWDVSDWULPRQLDLVDRVYDORUHVMXVWRVGHPHUFDGRGRVDWLYRVHSDVVLYRVHP
HVSHFLDORVVKRSSLQJFHQWHUV H GHPDLV SURSULHGDGHVSDUD LQYHVWLPHQWR GD &RPSDQKLD D VHU
DSXUDGRHPODXGRGHDYDOLDomRH LL RPDLRUSUHoRSDJRSHORQRYRDFLRQLVWDUHOHYDQWHQRV
PHVHV TXH DQWHFHGHUHP R DWLQJLPHQWR GD 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH DMXVWDGR SRU HYHQWRV
VRFLHWiULRVWDLVFRPRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRJUXSDPHQWRV
GHVGREUDPHQWRV ERQLILFDo}HV H[FHWR DTXHOHV UHODFLRQDGRV D RSHUDo}HV GH UHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULDEHPFRPRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRSHOD7D[DGR6LVWHPD(VSHFLDOGH/LTXLGDomRH
&XVWyGLD±6(/,&
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

1RVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRHVWDEHOHFHH[FHo}HVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRV
GRV DFLRQLVWDV 7RGDYLD QRVVRV DFLRQLVWDV SRGHUmR WHU VHXV GLUHLWRV VXVSHQVRV QD IRUPD GR
DUWLJR  GD /HL GDV 6$ FDVR QmR FXPSUDP REULJDomR LPSRVWD SHOD OHL RX SHOR HVWDWXWR
FHVVDQGRDVXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não foram negociados valores mobiliários em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado até a data da divulgação deste Formulário de Referência.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência, não existem outros valores mobiliários de
emissão da Companhia emitidos no Brasil, além das ações de sua emissão.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários emitidos que não as suas
ações.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHVWiVHQGRUHTXHULGDSHUDQWHD&90HD%
8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRSDVVDUmRDVHUDGPLWLGDV
jQHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável pois até a data deste Formulário de Referência a Companhia não realizou quaisquer negociações em
mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável pois até a data deste Formulário de Referência a Companhia não realizou qualquer emissão de títulos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mR DSOLFiYHO SRLV DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX
QHQKXPD RIHUWD S~EOLFDGH GLVWULEXLomR HIHWXDGD SHOD &RPSDQKLD RX SRU WHUFHLURVUHODWLYDV D
YDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RX
TXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV




869
PÁGINA: 383 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RX
TXDLVTXHUDTXLVLo}HVUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLUR
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHHQWHQGHPRVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos 3
exercícios sociais e no período corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não ocorreram movimentações de valores mobiliários mantidos em tesouraria nos últimos 3 exercícios sociais e no
exercício social corrente.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHHQWHQGHPRVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD




874
PÁGINA: 388 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

07/08/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Política de Divulgação e Negociação abrange a Companhia, os acionistas controladores,
diretores, membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal, empregados com
acesso a informações privilegiadas e, também, membros de quaisquer Comitês, incluindo
quaisquer observadores nomeados, ou outros órgãos estatutários que possam ser criados com
funções técnicas ou consultivas e, também, qualquer pessoa que, devido ao seu cargo ou posição
na Companhia ou em suas controladas, tiver aderido expressamente a termo de adesão e possa
ter conhecimento de informação privilegiada sobre nossos negócios.

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação e Negociação tem por objetivos: (i) estabelecer os procedimentos relacionados à divulgação de atos ou fatos
relevantes; (ii) estabelecer padrões de boa conduta que devem ser observados pelas pessoas vinculadas; (iii) assegurar o cumprimento
das leis e regras que coíbem a prática do insider trading; e (iv) estabelecer as regras para assegurar a observância das melhores
práticas para a negociação dos valores mobiliários emitidos por nós.
As proibições também se aplicam a negociações realizadas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ou seus parentes próximos,
incluindo os casos em que esses negócios forem feitos por intermédio de:
(l) sociedade controlada pelas pessoas mencionadas acima, direta ou indiretamente;
(m) terceiros com quem foi assinado um contrato de gestão, fideicomisso (trust) ou administração de carteira de investimentos em ativos
financeiros;
(n) procuradores ou agentes;
(o) cônjuges dos quais eles não estejam separados judicial ou extrajudicialmente, companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos
na sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física; e
(p) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de informação privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de
negociar, cientes de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
A negociação realizada por fundos de investimento, cujos cotistas são as pessoas mencionadas acima, não será considerada uma
negociação indireta, desde que: (i) os fundos de investimento não sejam
A Política de Divulgação e Negociação pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede social da Companhia; e (ii) internet: site da
Companhia (https://www.cfl.com.br/ri), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Além dos períodos de restrição à negociação determinados pelas leis e regulamentações
dos procedimentos de fiscalização aplicáveis, o Diretor de Relações com Investidores poderá decidir sobre a imposição de períodos
de restrição à negociação. Nesse caso, ele deverá indicar claramente às pessoas vinculadas o
início e o final da vigência desses períodos de restrição à negociação adicionais.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHHQWHQGHPRVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

$OpP GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR GHVFULWD QD VHomR  DFLPD REVHUYDPRV D
OHJLVODomRHDVQRUPDVHVSHFtILFDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6$DVUHJUDVGH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHDV,QVWUXo}HVGD&90H
TXH GLVFLSOLQDP HQWUH RXWUDV PDWpULDV DV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH
LQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHPFRQMXQWRFRPDVGHPDLVUHJUDVDSOLFiYHLVGHVFULWDV
DFLPDWrPSRUREMHWLYR
 HVWDEHOHFHU R FRQFHLWR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH TXH RULJLQD D REULJDWRULHGDGH GH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR2SULQFtSLRIXQGDPHQWDOTXHFDUDFWHUL]DXP
DWRRXIDWRFRPRUHOHYDQWHpRSRWHQFLDOGHTXDOTXHUDWRRXIDWRUHODFLRQDGRFRPRV
QHJyFLRV GD FRPSDQKLD LQIOXHQFLDU R SUHoR GH VXDV Do}HV HRX D GHFLVmR GRV
LQYHVWLGRUHVGHQHJRFLDUHPHRXPDQWHUHPWDLVDo}HVRXGHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRV
VXEMDFHQWHVjVDo}HV
 HVWDEHOHFHU SURFHGLPHQWRV SDUD TXH GLYXOJXHPRV WHPSHVWLYDPHQWH DWRV RX IDWRV
UHOHYDQWHVj&90HDRPHUFDGRHPJHUDOEXVFDQGRDVLPHWULDLQIRUPDFLRQDOHQWUH
LQYHVWLGRUHVHSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVEHPFRPRFDVRVHPTXHRVIDWRVUHOHYDQWHV
SRGHUmRH[FHSFLRQDOPHQWHGHL[DUGHVHUGLYXOJDGRVH[FOXVLYDPHQWHQDKLSyWHVHHP
TXHVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFRRQRVVRLQWHUHVVHOHJtWLPR
 H[LJLUHHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR
FRQVHOKRILVFDO RXGHTXDOTXHUyUJmRWpFQLFRRXFRQVXOWLYR GLYXOJXHPRQ~PHURWLSR
H IRUPD GH QHJRFLDomR GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR EHP FRPR GH QRVVDV
VXEVLGLiULDV H VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR
GHWLGDVSRUVHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURVHGHSHQGHQWHVLQIRUPDQGRDLQGDTXDLVTXHU
PXGDQoDVHPUHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDV
 H[LJLUHHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHTXDOTXHUDFLRQLVWDGLYXOJXHDOWHUDo}HVHP
VXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDHPQRVVRFDSLWDOVRFLDOSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRV
SDWDPDUHVGH FLQFRSRUFHQWR  GH]SRUFHQWR  TXLQ]HSRUFHQWR H
DVVLPVXFHVVLYDPHQWHH
 SURLELUDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV
2WH[WRFRPSOHWRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRSRGHVHUFRQVXOWDGRVHUHQFRQWUDGR
HPQRVVRZHEVLWH KWWSVZZZFIOFRPEUUL EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$QRVVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomREDVHLDVHQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV


IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVHj%



JDUDQWLUDDPSODHWHPSHVWLYDGLYXOJDomRGH)DWRV5HOHYDQWHVEHPFRPRDVVHJXUDUVXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV



FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH



FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR
3DUD DOFDQoDU WDLV REMHWLYRV D QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR HVWDEHOHFH
FRPR UHVSRQVDELOLGDGH GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D GLYXOJDomR H
FRPXQLFDomRWHPSHVWLYDGH)DWRV5HOHYDQWHVj&90Hj%REVHUYDGRTXH



D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H j % DQWHV RX GHSRLV GR
HQFHUUDPHQWRGDQHJRFLDomRQD%H



DGLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDQDtQWHJUDQRSRUWDOGHQRWtFLDVGHVFULWRHPQRVVRIRUPXOiULR
FDGDVWUDOHHPQRVVRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVQRHQGHUHoRZZZFIOFRPUL

&DVRVHMDH[FHSFLRQDOPHQWHLPSHUDWLYRTXHDGLYXOJDomRGRV)DWRV5HOHYDQWHVRFRUUDGXUDQWH
R KRUiULR GH QHJRFLDomR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV SRGHUi VROLFLWDU
VLPXOWDQHDPHQWHjVHQWLGDGHVGRPHUFDGREUDVLOHLURHHVWUDQJHLURDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomR
GH9DORUHV0RELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVGXUDQWHRWHPSRQHFHVViULRSDUD
FRQFOXLUDGLVVHPLQDomRDGHTXDGDGHWDLVLQIRUPDo}HVREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRV
QRVUHJXODPHQWRVHGLWDGRVSHODVHQWLGDGHVGRPHUFDGRFRUUHVSRQGHQWHVVREUHRDVVXQWR
$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLV SRU FRPXQLFDU HVVDV LQIRUPDo}HV DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H
GHYHUmR YHULILFDU VH DSyV D FRPXQLFDomR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV WRPRX DV
PHGLGDVSUHYLVWDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomR
j GLYXOJDomR GH WDLV LQIRUPDo}HV 6H R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QmR WRPDU DV
PHGLGDV QHFHVViULDV SDUD D LPHGLDWD GLYXOJDomR FDEHUi FRQIRUPH R FDVR DR DFLRQLVWD
FRQWURODGRU RX DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU PHLR GR VHX SUHVLGHQWH D DGRomR GH WDLV
PHGLGDVGHYLGDV
6HPSUHTXHD&90RXD%H[LJLUHPGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWHRXVHKRXYHUXPDRVFLODomRDWtSLFD
QD FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH QRVVD HPLVVmR RX D HOHV
UHIHUHQFLDGRVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiLQTXLULUDVSHVVRDVFRPDFHVVRD
LQIRUPDo}HVVREUHR)DWR5HOHYDQWHDILPGHYHULILFDUVHWDLVSHVVRDVWrPFRQKHFLPHQWRGDV
LQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
([FHSFLRQDOPHQWHRV)DWRV5HOHYDQWHVSRGHUmRQmRVHUGLYXOJDGRVVHTXDLVTXHUGRVQRVVRV
DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV RX DGPLQLVWUDGRUHV HQWHQGHU HP  TXH D VXD GLYXOJDomR FRORFDUi HP
ULVFR QRVVR LQWHUHVVH OHJtWLPR 1HVVHV FDVRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDLV)DWRV
5HOHYDQWHV





-85B63Y

878
PÁGINA: 392 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CFL INC PAR S.A.

Versão : 1


21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
&DVRR)DWR5HOHYDQWHVHMDUHODFLRQDGRDRSHUDo}HVTXHHQYROYDPGLUHWDPHQWHHRXVRPHQWH
TXDLVTXHU GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV HVWHV GHYHUmR LQIRUPDU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVHH[FHSFLRQDOPHQWHSRGHUmRLQVWUXLUR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDQmR
GLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHH[SRQGRDVUD]}HVSHODVTXDLVFRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULD
HPULVFRRQRVVRLQWHUHVVHOHJtWLPR1HVVHVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDO)DWR
5HOHYDQWH
2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VHPSUH GHYHUi VHU LQIRUPDGR VREUH )DWR 5HOHYDQWH
PDQWLGR VRE VLJLOR H p VXD UHVSRQVDELOLGDGH MXQWDPHQWH GDV RXWUDV SHVVRDV FLHQWHV GH WDLV
LQIRUPDo}HVJDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDJDUDQWLUDFRQILGHQFLDOLGDGH
6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHV
TXHWrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGR
j&90GHPDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV
3URFHGLPHQWRVGH3UHVHUYDomRGR6LJLOR
$V SHVVRDV YLQFXODGDV GHYHUmR PDQWHU R VLJLOR GDV LQIRUPDo}HV UHIHUHQWHV DRV )DWRV
5HOHYDQWHVjVTXDLVWHQKDPDFHVVRSULYLOHJLDGRGHYLGRDRFDUJRSRVLomRRXIXQomRRFXSDGD
DWp D VXD GLYXOJDomR HIHWLYD DR PHUFDGR H JDUDQWLU TXH VXERUGLQDGRV H WHUFHLURV GH VXD
FRQILDQoDWDPEpPRIDoDPVHQGRVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWR
2VSURFHGLPHQWRVDVHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV
 HQYROYHU VRPHQWH SHVVRDV FRQVLGHUDGDV QHFHVViULDV jV Do}HV TXH SRVVDP UHVXOWDU
HP)DWRV5HOHYDQWHV
 QmR GLVFXWLU LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH QmR HVWHMDP
FLHQWHVGHODVPHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLUR
VLJQLILFDGRGDFRQYHUVD
 QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmR
VHSRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV
 WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD PDQWHU D FRQILGHQFLDOLGDGH GRV
GRFXPHQWRV HP IRUPDWR ItVLFR RX HOHWU{QLFR TXH FRQWHQKDP LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV VHJXUDQoDSURWHomRSRUVHQKDHWF H
 VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV H[LJLU GH XP WHUFHLUR TXH QmR SHUWHQoD j &RPSDQKLD H SUHFLVH WHU
DFHVVRDLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVDDVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGH
QR TXDO D QDWXUH]D GDV LQIRUPDo}HV GHYHUi HVWDU HVSHFLILFDGD H GHYHUi FRQWHU D
GHFODUDomRGHTXHRWHUFHLURUHFRQKHFHDVXDQDWXUH]DFRQILGHQFLDOFRPSURPHWHQGR
VHDQmRDGLYXOJDUDQHQKXPDRXWUDSHVVRDQHPQHJRFLDUFRPRV9DORUHV0RELOLiULRV
GHQRVVDHPLVVmRDQWHVGDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR
4XDQGR DV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV SUHFLVDUHP VHU GLYXOJDGDV DRV QRVVRV IXQFLRQiULRV RX
RXWUDV SHVVRDV FRP XPD IXQomR RX FDUJR QD &RPSDQKLD QRVVRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV
VXEVLGLiULDVRXFROLJDGDVH[FHWRXPDGPLQLVWUDGRUPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHTXDLVTXHU
GRV&RPLWrVRXGHTXDOTXHUXPGRVyUJmRVHVWDWXWiULRVTXHSRGHUmRVHUFULDGRVFRPIXQo}HV
WpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVDSHVVRDUHVSRQViYHOSHODWUDQVPLVVmRGDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV
GHYHUi VH FHUWLILFDU GH TXH D SHVVRD TXH UHFHEHUi DV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV WHP
FRQKHFLPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomR
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

2UHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDQRVVD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRpRQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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